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1. Metodeafsnit 

1.1 Indledning 

Der er gennem finanskrisen opstået en tendens, især blandt kapitalejere af ejerledede selska-

ber, hvor kapitalejers har anvendt selskabets midler til finansiering af privatforbruget. Dette 

må formodes at ske som led i den kreditkrise, som finanskrisen har medført, hvor finansiering 

hos pengeinstitutter er blevet vanskeliggjort.  

 

Disse udbetalinger til kapitalejeren er herefter blevet klassificere som kapitalejerlån, for der-

ved at blive brugt som skattefrit alternativ til løn eller udbytte. Kapitalejerlån har længe været 

selskabsretligt ulovlige, men reglerne er ikke i særlig høj grad blevet håndhævet, hvorfor 

langt de fleste lån har kunnet videreføres gennem flere år uden konsekvens. Grundet denne 

tendens, hvor kapitalejere har kunnet hæve penge fra selskabet uden at der skete beskatning, 

indførte Folketinget i september 2012 en bestemmelse til LL, hvis hensigt var at reducere an-

tallet af kapitalejerlån og sikre, at der fremadrettet sker behørig beskatning ved disse disposi-

tioner.  

 

Ulovlige kapitalejerlån har efter indførelsen af § 16 E i LL været et meget debatteret emne, 

som stadigvæk er højst aktuelt. Emnet har vakt min interesse, idet mange erhvervsdrivende 

utilsigtet kommer til at begå lovovertrædelsen, blandt andet fordi der skal så lidt til, før der 

opstår et kapitalejerlån. Samtidig hermed, er reglerne omkring ulovlige kapitalejerlån gjort 

endnu mere komplicerede efter indførelsen af regelsættet i skattelovgivningen, hvilket har 

betydet at der nu er to selvstændige love, som ikke er enslydende på alle områder.  

 

På baggrund af ovenstående, har jeg valgt at undersøge emnet i denne opgave, for først og 

fremmest at blive opdateret på den nyeste retspraksis på området, samt for at analysere, 

hvorledes reglerne bliver fortolket og anvendt af de forskellige udøvende myndigheder. Jeg 

ønsker desuden at foretage en undersøgelse af, hvorvidt politikernes handling på området har 

haft den ønskede effekt på nedbringelsen af ulovlige kapitalejerlån. 

 

Opgaven vil tage afsæt i de oftest forekommende tilfælde af ulovlige kapitalejerlån. Jeg har 

valgt dette udgangspunkt eftersom målet med opgaven er at belyse de mest almindelige pro-

blemstillinger for kapitalejerne og rådgiverne, som ulovlige kapitalejerlån medfører, således 

at de ved brugen af denne opgave kan få en basal forståelse for de muligheder og faldgrupper, 

som lovgivningen rummer. Et af opgavens hovedformål vil dermed være at oplyse læseren om 

de mest almindelige situationer som kan opstå, således at læseren kan være rustet til at fore-

tage de korrekte handlinger for undgå et ulovligt kapitalejerlån, eller hvis det alligevel måtte 

ske, at udligne lånet. Jeg har intet ønske er om at gennemgå og analysere på særtilfælde, som 

sjældent finder anvendelse. 
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Eftersom hele debatten på området er startet efter indførelsen af bestemmelsen i LL, vil opga-

ven primært tage udgangspunkt i de skatteretlige regler, men vil naturligvis også omhandle 

de selskabsretlige regler, hvor dette findes relevant. 

1.2 Målgruppe 

Opgavens primære målgruppe vil være kapitalejere, direktions- og bestyrelsesmedlemmer 

samt øvrige virksomhedsledere, som ønsker at kende til de typiske situationer for ulovlige 

kapitalejerlån som kan opstå, og hvorledes de undgås.  

 

Opgaven vil i lige så høj grad henvende sig til revisorer og andre rådgivere, for hvem det er 

nødvendigt at have kendskab til reglerne om ulovlige kapitalejerlån.  

 

Eftersom regelsættet er kompliceret, vælger jeg at lægge det primære fokus på at beskrive 

reglerne, og derved ikke bruge meget tid på forklaring af de alment kendte begreber mv. in-

den for det selskabs- og skatteretlige område, hvorfor der af læseren kræves en basal forstå-

else herfor. 

1.3 Problemformulering 

Formålet med afgangsprojektet er at belyse, hvilke problemstillinger en overtrædelse af be-

stemmelsen i LL §16 E medfører for kapitalejere. Opgaven vil primært beskæftige sig med 

regelsættet for skatteområdet, men vil også inddrage de selskabsretlige regler, hvor disse fin-

des relevant. 

 

Udvalgte problemstillinger for de relevante myndigheder samt rådgiver vil desuden indgå i 

opgavens undersøgelser, for at vurdere, hvor bredt reglerne rammer, når der opstår et ulov-

ligt kapitalejerlån. 

 

For at kunne belyse problemstillingen omkring konsekvenserne for kapitalejerne, er det nød-

vendigt at besvare følgende problemformuleringsspørgsmål: 

 Hvad var baggrunden for indførelsen af § 16 E i LL, herunder hvad var incitamenterne 

for at indføre bestemmelsen og hvordan var de skatteretlige regler indrettet før de 

nye regler trådte i kraft?  

 Hvilke grundlæggende forskelle er der mellem det skatteretlige og det selskabsretlige 

regelsæt og hvad er årsagen hertil? 

 Hvordan er de nugældende skatteretlige regler for området indrettet? 

 Hvorledes bliver der sanktioneret i de forskellige regelsæt ved overtrædelse af loven, 

og hvilke muligheder har kapitalejerne når reglerne er blevet overtrådt? 

 

Ud over de anførte problemformuleringsspørgsmål, vil jeg foretage en analyse af, hvorvidt 

bestemmelsen i LL har haft den ønskede effekt på nedbringelsen af antallet af kapitalejerlån. 
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Herunder vil indgå en diskussion omkring lempelse af revisionspligtens effekt på kapitalejer-

lån og øvrige samfundsmæssige interesser.  

 

På baggrund af ovenstående problemformulering vil jeg afslutningsvis konkludere på, hvilke 

konsekvenser reglerne har for kapitalejere, og hvilke faldgrupper som der måtte være, samt 

hvorvidt politikernes indgreb efter min vurdering har haft den ønskede effekt. 

1.4 Afgrænsning 

Dødsboer, fonde, trusts mv. 

Opgaven vil ikke beskæftige sig med dødsboer, fonde, trusts eller andre parter, som kunne 

tænkes at være omfattet af LL § 16 E 

 

Sædvanlige lån fra pengeinstitutter 

Forholdet vil ikke blive gennemgået yderligere i opgaven, da det ikke findes relevant i forhold 

til opgavens primære formål. Det må antages at være meget få kapitalejere, som vil være om-

fattet af denne undtagelse.  

 

Sikkerhedsstillelser 

Sikkerhedsstillelser vurderes ikke at høre til blandt de typiske tilfælde af ulovlige kapitalejer-

lån og vil ikke blive gennemgået yderligere i opgaven.  

 

Selvfinansiering 

Selvfinansiering er defineret i SL § 206, som værende direkte eller indirekte lån ydet til tred-

jemands erhvervelse af kapitalandele i selskabet eller i moderselskabet. Selvfinansiering er 

under visse omstændigheder gjort lovligt gennem SL § 206, stk. 2. En undtagelse som også gør 

sig gældende skatteretligt, hvilket fremgår direkte af LL § 16 E, og er af Skatteministeren be-

grundet ved, at indførelsen af LL § 16 E ikke skal skabe forhindringer for muligheden for ge-

nerationsskifte af et selskab1. Området findes ikke relevant for den ønskede vinkel på opga-

ven, hvorved området ikke vil blive behandlet yderligere i opgaven. 

 

Revisions- og regnskabsmæssige forhold 

Under det revisions- og regnskabsmæssige område, vil opgaven udelukkende beskæftige sig 

med de forhold, som vurderes at have indflydelse for kapitalejeren. De forhold, som udeluk-

kende optræder som en mulig konsekvenser for revisor, vil dermed ikke blive undersøgt i 

opgaven, ligesom specifikke note- og skemakrav til præsentation af kapitalejerlån i årsregn-

skabet, som ikke vurderes at have en konsekvens for kapitalejeren, ikke vil blive gennemgået. 

 

Der afgrænses i lighed med ovenstående desuden for eventuelle revisionsmæssige forbehold 

efter erklæringsbekendtgørelsens § 6, stk. 12, ved revisionspåtegningen, som et ulovligt kapi-

                                                        
1 L 199 bilag 17 (2. udkast til betænkning) - side 3 
2 Bkg. nr. 668 af 26. juni 2008 
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talejerlån ved særligt skærpede forhold kan medføre nødvendigt at tage, da dette ikke vurde-

res at høre under opgavens formål. 

 

Erstatningsretlige konsekvenser 

Det vurderes, at en gennemgang af alle de mulige erstatningsretlige konsekvenser vil ligge 

uden for opgavens undersøgelsesfelt. Det vil dermed kun være udvalgte erstatningsretlige 

konsekvenser, som indgår i opgaven.  

 

Udland 

Opgaven vil udelukkende beskæftige sig med de danske regler på området, og vil ikke inddra-

ge regler for andre lande. Herunder tænkes også reglerne set i forhold til kapitalejere med hel 

eller delvis skattepligt til udlandet og dem uden skattepligt til Danmark. 

 

Kursgevinstloven 

I forbindelse med indførslen af § 16 E i LL, blev der desuden foretaget ændringer til kursge-

vinstloven. Disse ændringer vurderes ikke at være relevante for de mest almindelige ulovlige 

kapitalejerlån, og opgaven vil derfor ikke beskæftige sig yderligere med dem. 

 

Selskabsretlige regler 

Opgaven baserer sig primært på de skatteretlige regler og vil udelukkende inddrage de sel-

skabsretlige regler, hvor dette er relevant for opgaven. Når der i opgaven anvendes udtrykket 

”ulovlige kapitalejerlån”, er der derfor som udgangspunkt tale om hævninger omfattet af LL § 

16 E, undtagen hvis andet er beskrevet.  

Årsagen til denne afgrænsning skal findes i, at opgaven ville blive for omfattende, hvis begge 

regelsæt skulle gennemgås og forklares særskilt i alle nævnte henseender. Idet de to regelsæt 

minder meget om hinanden på flere punkter, ville det heller ikke bidrage yderligere til læse-

rens forståelse af de regler, som gennemgås og analyseres i opgaven.  

1.5 Metode 

Opgaven vil blive udarbejdet ved en kombination af den videnskabsteoretiske deduktive, 

henholdsvis induktive metode. 

 

Under den videnskabsteoretiske deduktive metode, tages der afsæt i teoretiske kilder for at 

underbygge konklusioner og for at dokumentere de redegørende afsnit omkring tilblivelsen 

og definitionen af ulovlige kapitalejerlån, de omfattede parter og transaktioner samt konse-

kvenser og berigtigelsesmuligheder, når den skattepligtige hævning er foretaget Der vil blive 

taget udgangspunkt i retskilder, herunder lovforarbejder, afgørelser, juridiske vejledninger, 

bindende svar, lovtekster og bekendtgørelser.  

 

Der vil blive anvendt den videnskabsteoretiske induktive metode til udarbejdelse af analyser 

og beregninger, samt når der på baggrund af egne påstande bliver stillet kritiske spørgsmål til 
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gældende lovgivning og retspraksis. Den induktive metode vil tage udgangspunkt i egne på-

stande underbygget af artikler, interviews, beregninger indhentet fra eksterne kilder samt 

beregninger af egen tilvirkning. Der vil i forbindelse med anvendelsen af den induktive meto-

de blive brugt empiriske data, herunder både kvalitative og kvantitative data. 

1.5.1 Kildekritik 

Det er væsentligt at være kritisk over for de kilder og data, som anvendes, idet kilderne kan 

have holdninger som er påvirket af underliggende interesser, samt det anvendte datagrundlag 

kan være af dårlig kvalitet.  

 

Den primære metode som anvendes til udarbejdelsen af denne opgave er den juridisk metode, 

hvilket der ikke er nogen kritik af, eftersom dette vurderes at være højt pålideligt. Den juridi-

ske metode er den mest anvendte metode for denne type af opgaver. 

 

Der anvendes desuden faglitteratur og artikler, hvis forfatters holdninger og udvalgte data-

grundlag kan være påvirket af den underliggende interesse omkring emnet. Det er derfor især 

vigtigt, når disse kilder fremfører synspunkter og data, at forholde sig kritisk. Graden af validi-

tet af de forskellige anvendte kilder vil i det følgende blive vurderet, og der vil blive taget kri-

tisk stilling hertil, for at bedømme hvorvidt kvaliteten af kilderne er tilstrækkelig høj til at 

kunne blive anvendt i opgaven. 

 

Opgavens anvendelse af kilder fra Erhvervsstyrelsen og SKAT, herunder såvel artikler, analy-

ser, bindende svar og afgørelser, bliver anvendt både i forbindelse med redegørelsen for teo-

rien omkring ulovlige kapitalejerlån samt ved den afsluttende analyse. Disse data må formo-

des at være påvirket af myndighedernes rolle i relation til ulovlige kapitalejerlån, men vurde-

res i relation til redegørelsen af teorien ikke at give anledning til bemærkninger. I forbindelse 

med udarbejdelsen af den afsluttende analyse har jeg dog stillet mig kritisk over for kildernes 

holdninger mv. 

 

Der er anvendt et interview fra en kandidatafhandling. En kandidatafhandling er ikke skrevet 

af fagspecialister eller professorer, og det fremgår ikke, hvilket resultat opgaven er blevet be-

dømt til, hvorfor jeg vil stille mig særligt kritisk over for denne kilde. Data fra dette interview 

vurderes ikke at kunne repræsentere hele myndighedens holdning, idet der er tale om perso-

ner, som arbejder med området i hverdagen, på baggrund af instrukser fra Erhvervsstyrelsen. 

Den interviewede medarbejder kan derved have fejltolket de instrukser som er modtaget. 

Interviewet anvendes udelukkende til at supplere min egen antagelse, og anvendes derfor 

ikke til at afdække fakta, hvorfor det vurderes at interviewet godt kan benyttes i denne sam-

menhæng. 

 

Til brug for gennemgangen af teorien omkring ulovlige kapitalejerlån, er anvendt faglitteratur 

i form af bogen Kapitalejerlån & Selvfinansiering. Bogen er forfattet af advokat, Martin Chr. 
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Kruhl, og skattepartner i BDO statsautoriseret revisionsaktieselskab (i det følgende ”BDO”), 

Ole. B. Sørensen. Eftersom begge disse parter beskæftiger sig med området som rådgivere, 

kan de have modstridende interesser med SKAT og Erhvervsstyrelsen, idet de ”sidder på den 

anden side af bordet”. Derfor vil denne litteratur blive anvendt med skepsis og det vil løbende 

vurderes om der kan være uoverensstemmelser mellem de udtalelser som fremkommer i bo-

gen og dem som findes hos SKAT og Erhvervsstyrelsen.  

 

Analyser og artikler, både udarbejdet og bestilt af FSR – danske revisorer (i det følgende FSR), 

anvendes i høj grad ved analysen af bestemmelsens effekt på udviklingen i antallet af kapita-

lejerlån samt diskussionen af lempelse af revisionspligten. Denne litteratur vil dermed blive 

anvendt i sammenhænge, hvor det er tydeligt at FSR har en interesse, hvorfor der muligvis vil 

blive udeladt argumentationer og beregninger som vurderes ikke at være tilstrækkelig objek-

tive.  

1.6 Begreber og definitioner 

Selskab 

Når begrebet ”selskab” anvendes, vil dette dække over alle former for juridiske personer som 

kan være underlagt reglerne i enten LL eller SL som långiver. 

 

Kapitalejer 

Begrebet ”kapitalejer” vil i opgaven blive anvendt som en samlet betegnelse for alle former for 

fysiske personer og juridiske personer, som er omfattet af bestemmelserne i SL og LL.  

 

Ledelse 

Begrebet ”ledelse” vil dække over alle former for direktions- og bestyrelsesmedlemmer, som 

kan tænkes omfattet af reglerne i SL.  

 

Ulovlige kapitalejerlån 

Betegnelsen ”ulovlige kapitalejerlån” anvendes som en samlet betegnelse for alle former for 

kapitalejerlån, herunder overførsler af finansielle midler fra selskab til kapitalejer, sikker-

hedsstillelser for gæld mv., midler stillet til rådighed samt andre tænkelige overførsler af 

værdier fra selskabet til kapitalejerne.  

 

Banker 

Eftersom pengeinstitutter og realkreditinstitutter igennem opgaven som regel vil blive an-

vendt i den samme sammenhæng, vil samlebetegnelsen ”banker” omfatte både pengeinstitut-

ter og realkreditinstitutter. 

1.7 Forkortelser 

Love 

BL: Boafgiftsloven 



Ulovlige kapitalejerlån – en praktisk tilgang 

 
 Side 10 ud af 91 

DSL: Dødsboskatteloven 

GBL:   Gældsbrevsloven 

LL:  Ligningsloven 

KL: Konkursloven 

OL: Opkrævningsloven 

SEL: Selskabsskatteloven 

SFL:  Skatteforvaltningsloven 

SFRFL:  Straffeloven 

SSL: Statsskatteloven 

SL:  Selskabsloven 

RL:  Renteloven 

RVL: Revisorloven 

PSL:  Personskatteloven 

VSO:  Virksomhedsskatteordningen  

ÅRL:  Årsregnskabsloven 

 

Selskabsformer 

ApS: Anpartsselskab 

A/S: Aktieselskab 

K/S: Kommanditselskab 

I/S: Interessentskab 

P/S: Partnerselskab 

1.8 Opgavestruktur 

Afgangsprojektet er opdelt i 9 kapitler. 

 

Kapitel 1 indeholder metodeafsnit, såsom indledning, problemformulering samt metode, som 

anvendes til at beskrive hvilken metodisk tilgang, der har været anvendt til udarbejdelsen af 

opgaven. 

 

Efterfølgende vil kapitel 2-5 gennemgå regelsættet omkring ulovlige kapitalejerlån for i kapi-

tel 6 at blive bragt sammen i en case, som vil inddrage teorien fra de indledende kapitler og 

omdanne denne til et praktisk eksempel. I casen illustreres det, hvordan en situation ville 

kunne se ud i virkeligheden, og hvordan dette ville blive behandlet i praksis. 

 

I kapitel 7 foretages en analyse af bestemmelsens effekt på antallet af ulovlige kapitalejerlån 

for at vurdere, hvorvidt lovindgrebet har haft den ønskede virkning. I kapitlet indgår desuden 

en analyse og vurdering af hvilken påvirkning på ulovlige kapitalejerlån som politikernes øn-

ske om en yderligere lempelse af revisionspligtens vil have, set fra samfundets synsvinkel. 
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I kapitel 8 sluttes alle opgavens hovedpointer sammen i en konklusion, som derved konklude-

rer på problemformuleringens spørgsmål. 

 

Kapitel 9 fremgår efter opgavens konklusion og beskæftiger sig med perspektiverende tanker 

omkring emnet, og der drages herudover paralleller til den tilsvarende bestemmelse om sik-

kerhedsstillelser i VSO.  
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2. Tilblivelsen af de nugældende lovbestemmelser 

2.1 Ulovlige kapitalejerlån før indførelsen af LL § 16 E 

Kapitalejerlån har i mange år været ulovlige i det selskabsretligt regelsæt. SL er i forbindelse 

med gentagende moderniseringer blevet mere konkretiseret og aktuel på dette punkt. De nu-

gældende regler på området er stringente og definerer klart, hvornår der eksisterer et ulovligt 

kapitalejerlån, og hvorledes dette berigtiges. Der er dog ikke sket stor sanktionering på områ-

det, hvilket har været en medvirkende årsag til indførelsen af bestemmelsen i LL.  

 

Der været en del kritik i forbindelse med betænkningerne til lovforslaget til LL § 16 E. Kritik-

ken har gået på, at det ikke giver mening at indføre et nyt kompliceret regelsæt, som ikke er 

identisk med de selskabsretlige regler, idet man i stedet kunne gøre yderligere for at sørge 

for, at der blev sanktionereret for de nugældende selskabsretlige regler. 

 

På trods af at hensigten bag bestemmelserne på de to områder er forskellige, er der stor lig-

hed mellem de to lovrammer. Det vurderes derfor stadig relevant for forståelsen af tilblivel-

sen af de skatteretlige regler at beskrive, hvorledes de selskabsretlige regler er fremkommet. 

 

De følgende afsnit vil basere sig på historikken bag de nugældende regler i SL, hvorefter tilbli-

velsen af de skatteretlige regler vil blive gennemgået og slutteligt forholdet mellem disse to. 

2.1.1 Tilblivelsen af de selskabsretlige regler 

I den oprindelige aktieselskabslov fra 1917, var der ikke beskrevet et regelsæt omkring for-

bud mod kapitalejerlån. Som det følger af betænkningen til revisionen af aktieselskabsloven i 

1957, blev loven dog i praksis håndteret således, at kapitalejerlån blev anset som værende i 

strid med lovens hovedprincipper, eftersom det blev ment at kapitalejerlån indebar samme 

kreditrisiko over for selskabets kreditorer, som en tilbagebetaling af den indskudte selskabs-

kapital3.  

Dette understøttes af en dom afsagt af Østre Landsret af den 17. februar 19444. Dommen om-

handlede udlån fra et selskab til to aktionærer. Dommen blev begrundet med, at et af aktiesel-

skabslovens hovedformål er at sikre, at selskabskapitalen forbliver i selskabet, og er med til at 

tjene selskabets formål, hvortil lovhjemmel findes i aktieselskabslovens § 37. Retten fandt 

dermed, at et udlån til en aktionær var en måde at omgå denne bestemmelse på, og var der-

med i strid med et af de grundlæggende principper i aktieselskabsloven. 

 

I 1952 indførtes i aktieselskabsloven for første gang en egentlig bestemmelse, som skulle re-

gulere området omkring udlån til et selskabs aktionær, ledelse mv., hvorefter udlån til aktio-

                                                        
3 Betænkning nr. 362 af 1964, side 128 
4 U. f. R. 1944 s. 598 
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nærer kun var tilladt i visse situationer og kun i børsnoterede selskaber5. Reglerne blev i se-

nere betænkninger lempet, eftersom de ansås som værende for restriktive på en række om-

råder, herunder blev der blandt andet opstillet en række tilfælde, hvor ikke-børsnoterede sel-

skaber lovligt ville kunne udbetale kapitalejerlån. I bestemmelsen var blandt andet lånefor-

hold mellem moder- og datterselskaber undtaget. 

 

I 1973 ændredes bestemmelsen omkring kapitalejerlån i SL, således at de generelt blev accep-

teret, såfremt en række kriterier var opfyldt6. 

 

Der er siden den oprindelige indførelse af forbuddet, sket løbende lempelser i forbindelse 

med modernisering af lovens bestemmelser. Det nugældende forbud, som er af mere generel 

karakter, blev først indført i 19827, og der er ikke sket store ændringer siden da. 

2.1.2 De nugældende selskabsretlige regler 

De nugældende bestemmelser forbyder udlån af et kapitalselskabs midler til ledelse og kapi-

talejere, hvor kapitalejere både kan være fysiske og juridiske personer. Reguleringen af om-

rådet findes i SL §§ 210-215.  

 

I SL § 210 findes det generelle forbud mod at optage kapitalejerlån. SL § 210 har følgende ord-

lyd: 

 

”Et kapitalselskab må ikke direkte eller indirekte stille midler til rådighed, yde lån eller stille 

sikkerhed for kapitalejere eller ledelsen i selskabet, jf. dog stk. 2 og §§ 211-214. Tilsvarende gæl-

der i forhold til kapitalejere eller ledelsen i selskabets moderselskab og i andre virksomheder end 

moderselskaber, der har bestemmende indflydelse over selskabet. 1. pkt. gælder også personer, 

der er knyttet til en person, som er omfattet af 1. eller 2. pkt., ved ægteskab, ved slægtskab i ret 

op- eller nedstigende linje, eller som på anden måde står den pågældende særligt nær. ” 

 

Bestemmelsen minder meget om den, som følger af de skatteretlige forskrifter, men er ander-

ledes blandt andet ved den omfattede personkreds. Herunder omfattes alle kapitalejere, le-

delsen samt disses nærtstående (hvilket ikke er nærmere defineret, men i stedet skal opfattes 

som værende til fortolkning), hvor der skatteretligt udelukkende omfattes kapitalejere og dis-

ses nærtstående, som det følger af LL § 2, der besidder bestemmende indflydelse over det 

långivende selskab, jf. afsnit 3.2.2. De selskabsretlige regler omfatter dermed en større kreds 

af låntagere end de skatteretlige, hvilket kan give anledning til manglende harmoni mellem de 

to regelsæt.  

 

                                                        
5 Lov om aktieselskaber, bekendtgørelse nr. 313 af 28. august 1952 
6 Lov om aktieselskaber, bekendtgørelse nr. 370 af 13. juni 1973 
7 Lov om aktieselskaber – lov nr. 282 af 9. juni 1982 
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Der eksisterer en række undtagelser til SL § 210, som lovliggør et kapitalejerlån. Disse undta-

gelser vil blive gennemgået i punktform i det nedenstående: 

 § 210, stk. 2: Undtagelsen omfatter selvfinansiering, som omhandler et selskabs mu-

lighed for at yde lån til den i § 210, stk. 1 nævnte personkreds til anskaffelse af flere ak-

tier/anparter i selskabet, såfremt en række kriterier er opfyldt.  

 § 211: Moderselskabslån er undtaget. 

 § 212: Et selskab vil som led i en sædvanlig forretningsmæssig disposition lovligt kun-

ne yde kapitalejerlån, såfremt lånet knytter sig til en disposition, som selskabet regel-

mæssigt foretager med uafhængige tredjemænd. Det fremgår af betænkningerne til 

ændringen til LL, at skatteministeren ved udformningen af det skatteretlige regelsæt 

har draget inspiration fra denne undtagelse i selskabsretten. Der henvises derfor til af-

snit 3.3.2 for yderligere vedrørende denne undtagelse. 

 § 213: Bestemmelsen finder ikke anvendelse på lån ydet af pengeinstitutter og real-

kreditinstitutter. Denne undtagelse findes ligeledes i det skatteretlige regi med til-

nærmelsesvis samme ordlyd og identisk anvendelse. 

 § 214: Det er lovligt at foretage udlån til medarbejderes erhvervelse af kapitalandele i 

selskabet eller datterselskaber af selskabet. 

2.1.3 Tilblivelsen af de skatteretlige regler 

Før indførelsen af LL § 16 E, var kapitalejerlån som udgangspunkt ikke genstand for beskat-

ning, såfremt en række betingelser var opfyldt8.  

 

Lånet skulle forrentes på markedsvilkår i henhold til armslængdeprincippet efter LL § 2, stk. 

1, hvilket betyder, at renten skulle være fastlagt efter, hvad der måtte kunne betegnes som 

værende markedsrenten9. Ved manglende beregning af rente eller ved for lavt beregnet rente, 

ville den manglende rentebetaling blive betragtet som maskeret udlodning og skulle medta-

ges ved opgørelsen af den skattepligtige indkomst for låntager, som kapitalindkomst. Såfremt 

lånet var optaget i strid med bestemmelserne i SL, skulle der beregnes en rente som fastsat i 

SL, og SKAT ville ikke foretage yderligere skattemæssige korrektioner til denne rente. 

 

Udover ovenstående, var sondringen mellem en solvent og insolvent kapitalejer af stor betyd-

ning for, hvorvidt der ville falde beskatning, hvilket måtte bero på en konkret vurdering10. 

Såfremt kapitalejeren vurderedes solvent, skulle lånet som udgangspunkt ikke beskattes. Hvis 

kapitalejeren derimod blev vurderet insolvent, blev lånet betragtet som en hævning uden til-

bagebetalingspligt, i stil med de nugældende bestemmelser. Herefter skulle udbetalingen be-

skattes som løn, såfremt kapitalejeren var ansat og at vederlaget desuden kunne betragtes 

som værende en rimelig aflønning for det arbejde, som kapitalejeren havde udført for selska-

                                                        
8 Den juridiske vejledning, afsnit C.B.3.5.3.3, version 1.6 
9 Den juridiske vejledning, afsnit C.B.3.5.3.3, version 1.6 
10 Den juridiske vejledning, afsnit C.B.3.5.3.3, version 1.6 
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bet. Såfremt beskatning som løn ikke kunne lade sig gøre, skulle hævningen beskattes som 

udbytte. 

 

I det nedenstående følger en afgørelse vedrørende en insolvent kapitalejer, som har optaget 

lån i sit selskab, som herefter kommer til beskatning som løn: 

 

SKM2008.917.BR – Hovedanpartshaver – Hævning på mellemregningskonto – Beskat-

ning som løn – Beskatningstidspunkt 

Sagen omhandlede A, som var eneanpartshaver i H1 Holding ApS (selskabet).  

 

A havde ultimo 2000 et tilgodehavende hos selskabet på 3.616 kr.  

A havde i 2001 foretaget hævninger på mellemregningskontoen, som ultimo 2001 endte i sel-

skabets favør med 381.933 kr., hvorfor der var foretaget hævninger for 385.549 kr.  

Det fremgik herefter, at As personlige indkomst viste en negativ formue på 2.500.000 kr. i 

2000, 2.610.754 kr. i 2001 og 2.719.206 kr. i 2002, hvor de eneste aktiver i privat regi hvert år 

var kapitalandel i selskabet til en nominel værdi på 200.000 kr. Det skal hertil bemærkes, at 

selskabets egenkapital var 479.361 kr., hvoraf 381.933 kr. af aktiverne var tilgodehavende 

hos kapitalejeren.  

Det fremgik desuden, at As eneste indkomst i 2001 var en indtægt på 922 kr. fra Danica Liv, 

samt salg af hvad der formodes at være indbo, for i alt 106.000 kr. 

 

SKAT havde herefter vurderet A til at være ude af stand til at betale lånet tilbage i den perio-

de, hvor der blev foretaget private hævninger, og måtte derfor anses som værende insolvent. 

De foretagne hævninger på 385.549 kr. skulle på baggrund heraf beskattes som løn. 

 

Klagerens repræsentant anførte herefter sine modargumenter. 

Repræsentanten mente ikke, at der var hjemmel til beskatning af de foretagne hævninger, 

eftersom hævninger i skattemæssig henseende skulle anerkendes som mellemregning. 

Repræsentanten havde desuden anført, at SKAT havde bevisbyrden for As insolvens, og at 

denne ikke var løftet som følge af, at SKATs argumentation ikke havde tilføjet tilstrækkelige 

oplysninger, som beviste eller sandsynliggjorde As insolvens. Klageren havde i denne forbin-

delse henvist til insolvensdefinitionen i KL § 17, stk. 2. 

 

Landsskatteretten havde efterfølgende behandlet sagen og tilsluttede sig SKATs synspunkter. 

Dette blev begrundet ved, at vurderingen af As økonomiske forhold måtte bero på en konkret 

vurdering, og at der i dette tilfælde vurderedes, ikke at herske tvivl om As insolvens i perio-

den. Eftersom A i henhold til klagerens oplysninger udførte arbejde for selskabet, skulle hæv-

ningerne herefter beskattes som løn. Der blev her henvist til SSL § 4. 
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Min vurdering af ovenstående afgørelse er, at der i dette tilfælde ikke hersker tvivl om kapi-

talejerens insolvens, og at klagerens argumenter hviler på et meget svagt grundlag. Klageren 

henviser i sin påstand til KL § 17, stk. 2, som har følgende ordlyd:  

 

”En skyldner er insolvent, hvis han ikke kan opfylde sine forpligtelser, efterhånden som de forfal-

der, medmindre betalingsudygtigheden må antages blot at være forbigående.”  

 

Som det fremgår af sagens oplysninger, har A ikke haft indtægter af nævneværdig størrelse i 

det indkomstår, hvor der er foretaget hævninger. Endvidere fremgår det, at A har en formue, 

som er negativ med et beløb flere gange højere end de foretagne hævninger, både i udbeta-

lingsåret i det efterfølgende år. Det må på baggrund heraf antages, at klageren i henhold til KL 

§ 17, stk. 2 rent faktisk må vurderes at være insolvent, eftersom A er uden andre nævnevær-

dige indtægter end de foretagne hævninger i selskabet, og hans økonomiske situation er des-

uden blevet forværret i året og året efter hævningerne er foretaget, hvilket ses ved at As for-

mue er blevet yderligere negativ.  

 

SKAT behøver derfor efter min mening ikke at fremlægge yderligere beviser for deres påstand 

om insolvens, og jeg tilslutter mig på baggrund heraf deres holdning.  

 

Som det fremgår af ovenstående sag, hvilede den tidligere praksis i høj grad på, hvorvidt kapi-

talejeren vurderes at være solvent, hvilket blev afgjort ud fra en konkret vurdering. Der var 

ingen direkte hjemmel i lovgivningen til hverken vurdering af kapitalejers solvens eller til 

beskatning af lånet. I en situation som den ovenstående, vil det være uden besvær at erklære 

kapitalejeren for insolvent. Der vil dog sagtens kunne opstå situationer, hvor denne vurdering 

kan være mere vanskeligt.  

2.2 Vedtagelsen af LL § 16 E 

Den 22. juni 2012 indgik den daværende regeringen, Socialdemokratiet, Radikale Venstre og 

Socialistisk Folkeparti sammen med Venstre og Det Konservative Folkeparti, en aftale om en 

ny skattereform11. Som led heri fremsattes lovforslag nr. 199, hvori ændringer til blandt andet 

LL fremgik.  

 

Som følge heraf, blev der den 2. juli 2012 fremsendt et udkast til høring12. Af høringssvarene 

fremgår det, at de hørte parter fandt det uhensigtsmæssigt at lade bestemmelsen omfatte ju-

ridiske personer, eftersom dette ville gøre det vanskeligt at yde intern finansiering i en kon-

cern med datterselskaber i lande, hvor Danmark ikke har en dobbeltbeskatningsoverens-

komst. Derudover blev der fremsat kritik af forslaget om at lade lovlig selvfinansiering omfat-

tes. 

 

                                                        
11 http://www.ft.dk/samling/20111/lovforslag/l199/index.htm 
12 L 199 (høringssvar) – side 1 
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Efter høringsrunden blev første udkast til lovforslaget fremsat den 14. august 2012 af davæ-

rende Skatteminister, Thor Möger Pedersen. Skatteministeren redegjorde for begrundelsen 

for fremsættelsen af lovforslaget i bemærkningerne. Herunder blev det gjort klart, at man 

med bestemmelsen ønskede at fjerne incitamenterne til at optage aktionærlån som skattefrit 

alternativ til løn eller udbytte. 

 

Første offentliggjorte udkast så således ud: 

 

” Hvis et selskab m.v. omfattet af selskabsskattelovens § 1, stk. 1, nr. 1 eller 2, samt tilsvarende 

selskaber m.v. hjemmehørende i udlandet direkte eller indirekte stiller midler til rådighed for, 

yder lån til eller stiller sikkerhed for en fysisk eller juridisk person, behandles lånet efter skatte-

lovgivningens almindelige regler om hævninger uden tilbagebetalingspligt, forudsat at der mel-

lem långiver og låntager er en forbindelse omfattet af § 2. 1. pkt. finder ikke anvendelse for lån 

m.v., der ydes m.v. som led i en sædvanlig forretningsmæssig disposition, eller for sædvanlige lån 

fra pengeinstitutter. 

1. pkt. finder heller ikke anvendelse, hvis udbytte fra det långivende til det låntagende selskab er 

skattefrit efter selskabsskattelovens § 13, stk. 1, nr. 2, eller beskatningen af udbytte vil skulle fra-

faldes eller nedsættes efter bestemmelserne i direktiv 2011/96/EU om en fælles beskatningsord-

ning for moder- og datterselskaber fra forskellige medlemsstater eller en dobbeltbeskatnings-

overenskomst med den pågældende stat, Færøerne eller Grønland.  

Stk. 2. Ved tilbagebetaling af lån, der er beskattet efter stk. 1, medregnes det tilbagebetalte beløb 

ikke ved opgørelsen af selskabets skattepligtige indkomst. ” 

 

Folketingets skatteudvalg modtog herefter en række henvendelser fra forskellige organisatio-

ner og virksomheder med indgående kendskab til skatteområdet, herunder blandt andet FSR. 

Der blev ved henvendelserne rejst kritik om manglende samspil mellem de eksisterende sel-

skabsretlige og nye skatteretlige regler. Der blev påpeget, at reglerne allerede eksisterer i SL, 

og at man i stedet for at indføre endnu et kompliceret regelsæt, kunne øge indsatsen for at 

håndhæve det eksisterende regelsæt i SL13. Det fremgår af Skatteudvalgets svar til FSR, at 

SKATs egne efterretlighedsanalyse viser, at de hidtidige tiltag ikke har kunnet dæmme op for 

optagelsen af ulovlige kapitalejerlån, hvorved Skatteudvalget fortsat finder det nødvendigt 

med indførelsen af bestemmelsen i LL. Skatteudvalget fortsatte herefter med at redegøre for 

den manglende samordning mellem de selskabsretlige og skatteretlige regler, ved at nævne, 

at forventningen til tiltaget var, at det ville reducere antallet af kapitalejerlån i et sådant om-

fang, at den manglende harmoni mellem de to regelsæt ikke længere ville udgøre et større 

problem14. 

 

Efter at alle indkomne svar var blevet behandlet, blev et endeligt udkast til betænkning ud-

sendt den 6. september 2012. Det fremgår af udkastet, at lån ydet til juridiske personer samt 

                                                        
13 L 199 bilag 12 (FSR – danske revisorer) - side 2 
14 L 199 bilag 21 (Skatteministerens svar til FSR – danske revisorer) - side 3 
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til lovlig selvfinansiering er undtaget fra bestemmelsen. Skatteudvalget begrunder undtagel-

sen af disse bestemmelser med, at de er blevet opmærksomme på nogle uhensigtsmæssighe-

der, som beskatning ved udlån til juridiske personer vil ramme. Skatteudvalget tilføjer i rela-

tion hertil, at det stadig vil være muligt at ramme omgåelsestilfælde ved indskydelse af sel-

skaber mellem det långivende selskab og kapitalejeren, gennem ordlyden ”indirekte” i be-

stemmelsen. Selvfinansiering skal i særlige tilfælde være lovligt i stil med SL § 206, stk. 2, for 

at lette muligheden for at gennemføre generationsskifte15.  

 

Efterfølgende blev den endelige lov vedtaget i Lov 2012-09-18 nr. 926, den 13. september 

2012, med virkning fra den 1. januar 2013, dog allerede gældende fra lovforslagets fremsæt-

telse den 14. august 2012. Den endelige vedtagne bestemmelse har herefter ordlyden i LL § 

16 E: 

 

”Hvis et selskab m.v. omfattet af selskabsskattelovens § 1, stk. 1, nr. 1 eller 2, og tilsvarende sel-

skaber m.v. hjemmehørende i udlandet direkte eller indirekte yder lån til en fysisk person, be-

handles lånet efter skattelovgivningens almindelige regler om hævninger uden tilbagebetalings-

pligt, forudsat at der mellem långiver og låntager er en forbindelse omfattet af § 2. 1. pkt. finder 

ikke anvendelse på lån, der ydes som led i en sædvanlig forretningsmæssig disposition, på sæd-

vanlige lån fra pengeinstitutter eller på lån til selvfinansiering som nævnt i selskabsloven § 206, 

stk. 2. 1. og 2. pkt. finder tilsvarende anvendelse på sikkerhedsstillelser og på midler, der stilles til 

rådighed. 

Stk. 2. Ved tilbagebetaling af lån m.v., der er beskattet efter stk. 1, medregnes det tilbagebetalte 

ikke ved opgørelsen af selskabets skattepligtige indkomst. ” 

2.3 Hensigten med reguleringen af området 

Selvom det må antages, at hensigten med den tidligere praksis på skatteområdet må have væ-

ret, at der skete behørig beskatning, er min vurdering, at lovgivningen lænede sig op af de sel-

skabsretlige principper, herunder kreditorbeskyttelse. Der var før indførslen af LL § 16 E in-

gen lovhjemmel til at beskatte hævninger. I praksis lod myndighederne derfor i stedet sine 

afgørelser bero på hvorvidt kapitalejeren blev vurderet insolvent. Det var dermed uden skat-

temæssige konsekvens at optage kapitalejerlån, så længe kapitalejeren var i stand til at tilba-

gebetale lånet. Betragtningen om, at lån ydet til en insolvent kapitalejer skal være genstand 

for beskatning, giver mening i den forstand, at en insolvent kapitalejer per definition ikke kan 

tilbagebetale lånet, hvorved lånet må anses som værende løn. Men at en låntagende kapital-

ejer var solvent, betød nødvendigvis ikke, at vedkommende havde viljen til at tilbagebetale 

lånet. Dette vises endvidere af SKATs egne compliance-undersøgelser og indsatsprojekter16. 

En solvent kapitalejer, som låner pengene for ikke at betale tilbage, udgør som udgangspunkt 

ingen risiko for kreditorerne, så længe at pengene tilbagebetales, såfremt der fremsættes på-

bud herom (det formodes, at de fleste kapitalejere ikke ønsker at gå til yderligheder for at op-

                                                        
15 L 199 bilag 17 (2. udkast til betænkning) – side 3 
16 L 199 (Lovforslag som fremsat, af den 12. august 2012) – side 7 
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retholde et kapitalejerlån, såfremt selskabet er nødlidende, som følge af de manglende mid-

ler). Men der er jo stadig ikke blevet svaret skat af de foretagne hævninger. Det er netop den-

ne betragtning, som danner grundlag for min mening om, at den tidligere skatteretlige praksis 

var bygget op omkring det samme grundlæggende selskabsretlige formål, nemlig kreditorbe-

skyttelse. 

2.4 Problemstillingen med reguleringen af området 

Problemstillingen med sondringen mellem, hvorvidt kapitalejeren er solvent eller ikke sol-

vent, består både i de skatte- og selskabsretlige regler samt i relation til den administrative 

byrde, som pålægges de offentlige myndigheder. 

 

Det følger af betænkningerne til lovforslag L 199 om ændringen af LL, at hensigten bag æn-

dringen var at reducere antallet af kapitalejerlån, som ansås for at være ulovlige. Årsagen til at 

man ønskede at nedbringe antallet af lån var, at kapitalejere med bestemmende indflydelse 

selv kan bestemme, hvorvidt de ønsker at overføre midler fra selskabet gennem løn, udbytte 

eller et decideret lån. Da overførsel af midler som et lån er skattemæssigt mere fordelagtigt, 

fordi man typisk udskyder eller helt undlader at betale skat heraf, vil hævningerne ikke være 

på samme vilkår som for almindelige lønmodtagere, og selskabets midler vil dermed være 

med til at finansiere kapitalejerens privatforbrug uden at der er sket beskatning. På denne 

måde kan kapitalejeren undlade at betale skat, som ved normale lønmodtagervilkår. 

 

Som følge af at der ikke tidligere i samme omfang er blevet taget hånd om de selskabsretlige 

ulovlige kapitalejerlån, har de i mange tilfælde kunnet fortsætte uden konsekvenser. Efter 

indførelsen af LL § 16 E, er der sket en udvikling i praksis på området. Kapitalejere bliver nu 

straffet skattemæssigt, og Erhvervsstyrelsen har haft et godt samarbejde med SKAT, jf. afsnit 

7.1. 

Rent administrativt for de offentlige myndigheder reducerer det også byrden. Et ulovligt kapi-

talejerlån er nemlig ikke til skade rent selskabsretligt, så længe at kapitalejeren rent faktisk er 

solvent. Men en kreditvurdering af kapitalejeren, foretaget af det selskab som kapitalejeren 

har kontrol over, kan ikke betegnes som værende objektiv, idet det vil være kapitalejeren selv, 

som foretager kreditvurderingen. Det må derfor formodes i overvejende grad at være til kapi-

talejerens fordel. Derved vil en sådan kreditvurdering, som selskabet foretager af kapitaleje-

ren, være til potentiel skade for kreditorerne.  

 

Såfremt de offentlige myndigheder foretog disse insolvensvurderinger, antaget at de ville væ-

re i besiddelse af de fornødne kompetencer, systemer samt materiale til dette, ville ulovlige 

kapitalejerlån ikke være til skade for kreditorerne. Dette forudsætter selvfølgelig endvidere, 

at hensigten med lånet rent faktisk ville være et decideret lån med tilbagebetalingspligt. Men 

eftersom disse insolvensvurderinger udelukkende foretages stikprøvevis i forbindelse med de 

få, som udtages til kontrol, er insolvensvurderinger af langt størstedelen af kapitalejerlånene 

foretaget af selskabet selv, hvilket som regel vil sige kapitalejeren. Dermed vil lånet potentielt 
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være til skade for kreditorerne samt muligvis uden den hensigt, at lånet skal tilbagebetales. 

Det vurderes dermed, at det simpelthen vil være en for stor byrde for de offentlige myndighe-

der at skulle foretage kreditvurderinger af kapitalejere, og at en klar hjemmel til beskatning 

som den, der er indført ved vedtagelsen af LL § 16 E, synes at være fornuftigt. 
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3. Ulovlige kapitalejerlån 

Ulovlige kapitalejerlån er et selskabs- og skatteretligt et begreb, som er underlagt et meget 

firkantet regelsæt. Det fremgår klart af bindende svar og afgørelser, at i SKATs øjne er der 

meget få tilfælde af fortolkningstvivl. Reglen om, at man ikke må låne penge af sit selskab, er 

der efter min opfattelse overordnet set ikke de store udfordringer med at begribe, men det 

bliver mere vanskeligt, når man undersøger emnet nærmere, hvorefter dette viser sig at være 

af større kompleksitet. 

Dette afsnit handler om at definere de skatteretlige regler omkring ulovlige kapitalejerlån, 

herunder selve definitionen, de omfattede parter, transaktioner og undtagelsestilfælde. 

3.1 Definition på et ulovligt kapitalejerlån 

Der opstår en hævning omfattet af LL § 16 E i det øjeblik, hvor et selskab direkte eller indirek-

te yder et lån til en kapitalejer17. Dette stemmer overens med reglerne i selskabsretten, her-

under SL § 210, hvorefter der opstår et ulovligt kapitalejerlån, så snart selskabet har en for-

dring på kapitalejeren. 

 

Når der opstår et ulovligt kapitalejerlån, bliver lånet behandlet efter skattelovgivningens al-

mindelige regler om hævninger uden tilbagebetalingspligt, hvilket betyder, at lånet skatte-

mæssigt ikke bliver betragtet som et lån, men i stedet som en overførsel af værdier fra selska-

bet til kapitalejeren18. Dette har betydning for beskatningen af de overførte midler, idet hæv-

ningerne, i henhold til lovgivningen på skatteområdet, skal beskattes som enten løn eller ud-

bytte19. Den skattemæssige kvalifikation påvirker ikke anden lovgivning, herunder tænkes på 

SL, hvilket vil sige, at den skattemæssige betegnelse ”hævning uden tilbagebetalingspligt” 

udelukkende er et skatteretligt begreb.  

3.1.1 Indirekte lån 

Reguleringen af disse dispositionerne er både direkte og indirekte. Som det fremgår af Skat-

teministerens svar til Corit Advisory P/S20, indeholder bestemmelsen ikke en udtømmende 

liste af, hvad begrebet ”indirekte” omfatter, men skal nærmere ses inspireret af SL § 210. SL § 

210 foreskriver, at indirekte lån vil opstå, når der ydes lån til kapitalejeren i et moderselskab 

og i andre virksomheder end moderselskabet, som har bestemmende indflydelse over selska-

bet.  

For at præcisere dette, giver skatteministeren i sit svar et eksempel på et tilfælde, hvor der 

ville opstå et indirekte ulovligt kapitalejerlån: ”Som eksempel på et tilfælde, som vil være omfat-

tet af indirekte långivning, kan nævnes en situation, hvor et dansk selskab yder et lån til et uden-

                                                        
17 Den Juridiske Vejledning, afsnit C.B.3.5.3.3  
18 Den Juridiske Vejledning, afsnit C.B.3.5.3.3  
19 Den Juridiske Vejledning, afsnit C.B.3.5.3.3  
20 L 199 bilag 14 (Skatteministerens svar til Corit Advisory P/S) - side 3 
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landsk selskab, som videreudlåner beløbet til en udenlandsk aktionær, der behersker det danske 

selskab eller eventuelt begge selskaber. ”21  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
Figur 3.1 – selskabskonstruktion, egen tilvirkning 

 

Situationen kan illustreres ud fra ovenstående figur. Heraf fremgår det, at den udenlandske 

kapitalejer, A, ejer 100 % af anparterne i A ApS, som ejer 100 % af anparterne i et udenlandsk 

selskab. A ApS yder et lån til det udenlandske selskab, som herefter låner pengene videre til A. 

  

Det udledes derved ud fra Skatteministerens eksempel, at med begrebet ”indirekte”, ønskes 

det at eliminere muligheden for at omgå reglerne, ved at der ydes lån til en fysisk person, ved 

hjælp af et indskudt selskab, men hvor den fysiske person har bestemmende indflydelse i det 

indskudte selskab, gennem sin bestemmende indflydelse i moderselskabet. Hensigten med 

lånet fra moderselskabet til det underliggende datterselskab er, at midlerne i sidste ende skal 

tilfalde kapitalejeren. I en situation som foroven, er det udenlandske selskab indskudt mellem 

det danske selskab og kapitalejeren, og der vil hermed opstå et indirekte låneforhold mellem 

det långivende danske selskab og kapitalejeren. Indirekte låneforhold vil ligeledes finde an-

vendelse ved indskudte danske selskaber, og hvor låntageren er en dansk fysisk person. 

3.1.2 Kapitalejerlån optaget før den 14. august 2012 

Bestemmelsen i LL § 16 E har virkning for alle lån som stilles til rådighed fra og med den 14. 

august 201222. Bestemmelsen vil dermed ikke kunne finde anvendelse på lån opstået før den-

ne periode, selvom disse lån selskabsretligt er ulovlige.  

                                                        
21 Citat fra L 199 bilag 14 (Skatteministerens svar til Corit Advisory P/S) - side 3 
22 Den Juridiske Vejledning, afsnit C.B.3.5.3.3 & Lov nr. 926 af 18/09/2012, § 5, stk. 5. 
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Renten på kapitalejerlån optaget før den 14. august 2012 behandles som almindelige renter i 

skattemæssig forstand, hvorved kapitalejeren vil have fradrag, og selskabet er skattepligtigt af 

beløbet. Tilskrevne renter efter skæringsdatoen vil i særlige tilfælde kunne betragtes som et 

nyt kapitalejerlån omfattet af LL § 16 E, såfremt for eksempel aftalte lånevilkår bliver ændret 

væsentligt23. 

3.2 Omfattede parter 

For at kunne give et svar på hvilke parter som kan være omfattet LL § 16 E, vil jeg i dette af-

snit søge dette analyseret ved først at gennemgå hvem der kan være omfattet som långiver, 

dernæst låntager og slutteligt forholdet mellem de to. 

3.2.1 Långiver 

Det fremgår af følgende uddrag af LL § 16 E, at omfattede långivere udelukkende kan være 

danske selskaber, som er omfattet af SEL § 1, stk. 1, nr. 1 eller 2, samt tilsvarende selskaber 

mv. hjemmehørende i udlandet: ”…Hvis et selskab m.v. omfattet af selskabsskattelovens § 1, stk. 

1, nr. 1 eller 2, og tilsvarende selskaber m.v. hjemmehørende i udlandet…” 

 

Et uddrag indeholdende de omfattede selskaber i SEL § 1, stk. 1, nr. 1 eller 2, lyder som følger: 

”§ 1. Skattepligt i henhold til denne lov påhviler følgende selskaber og foreninger m.v., der er 

hjemmehørende her i landet: 

1) indregistrerede aktieselskaber og anpartsselskaber, 

2) andre selskaber, i hvilke ingen af deltagerne hæfter personligt for selskabets forpligtelser, og 

som fordeler overskuddet i forhold til deltagernes i selskabet indskudte kapital, selskaber omfat-

tet af § 2 C og registrerede selskaber med begrænset ansvar,…” 

 

Det udledes herefter fra bestemmelsen, at følgende typer af selskaber er omfattet: 

 Indregistrerede aktie- og anpartsselskaber (SEL § 1, stk. 1, nr. 1). 

 Selskaber, hvor deltagere ikke hæfter personligt for selskabets forpligtelser (SEL § 1, 

stk. 1, nr. 2). 

 Selskaber omfattet af SEL § 2 C (SEL § 1, stk. 1, nr. 2). 

 Registrerede selskaber med begrænset ansvar (SEL § 1, stk. 1, nr. 2). 

 

Det udledes ud fra de beskrevne parter, at der udelukkende er tale om selvstændige skatte-

subjekter, og at juridiske enheder, som er skattemæssigt transparente, derved ikke vil være 

omfattet af bestemmelsen. Årsagen hertil må være ønsket fra Skatteministeriet om at fjerne 

incitamentet til at foretage maskerede udlodninger fra selskaber til fysiske personer, uden at 

der sker beskatning24. Den skattepligtige indkomst i juridiske enheder efter CVR-lovens § 3, 

som er skattemæssigt transparente, henføres allerede til kapitalejeren. Midlerne er altså alle-

                                                        
23 L 199 bilag 22 (Skatteministerens svar til BDO Statsautoriseret revisionsaktieselskab) – side 2 
24 L 199 (Lovforslag som fremsat, af den 12. august 2012) - side 7 
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rede beskattede, når de udbetales til kapitalejeren, hvorved det ikke er nødvendigt at indføre 

beskatning af overførsler mellem disse to parter. 

 

Det bemærkes yderligere, at långiver heller ikke være en fysisk person. 

3.2.1.1 Udenlandske selskaber 

Som det fremgår af LL § 16 E, omfattes desuden udenlandske selskaber, som har tilsvarende 

karakteristika som de omfattede danske selskaber. Der er blevet gjort indsigelser herimod i 

lovforarbejderne, som en reaktion på, at bestemmelsen åbner op for mulige grænseoverskri-

dende situationer, eftersom kapitalejerlån ikke er ulovlige i størstedelen af de øvrige EU-

lande25. Danmark skiller sig hermed ud fra de øvrige lande i EU på dette område, hvilket kan 

føre til, at der opstår situationer, hvor et lån fra et udenlandsk selskab bliver omfattet af den 

nugældende danske skattelovgivning, men hvor lånet vil være lovligt selskabsretligt.  

Skatteministeriet har til denne kritik svaret, at det følger af lovforslaget, at det ikke er afgø-

rende, hvorledes lånet behandles efter de selskabsretlige regler, men snarere hvorvidt lånta-

geren har bestemmende indflydelse i det långivende selskab, og derved har kontrol med, om 

selskabet skal yde lån frem for at udbetale løn eller udbytte26.  

Derved lægger Skatteministeriet op til, at det ingen indflydelse har, hvorledes reglerne er ind-

rettet i øvrige lovgivninger, men udelukkende at der skal ske behørig beskatning efter skatte-

lovgivningens rammer. Dette synspunkt stemmer også overens med hensigterne ved skatte-

lovgivningens regulering, jf. afsnit 2.3. 

3.2.2 Låntager 

Bestemmelsen i LL foreskriver, at låntager udelukkende kan være en fysisk person. Det udle-

des dermed, at lån ydet fra et af de af bestemmelsen omfattede selskaber, til et andet selskab, 

ikke vil være omfattet af reglerne. Dette må være besluttet som følge af at selskaber (som ikke 

er skattemæssigt transparente) opererer i det samme skattemiljø. En fysisk person opererer i 

et andet skattemiljø, hvor midler som skal føres ud til dette miljø først skal være genstand for 

beskatning. 

3.2.2.1 Udenlandske personer 

Der nævnes ikke noget i LL § 16 E om håndteringen af udenlandske personer. Det fremgår dog 

af LL § 2, at det kun er skattepligtige personer, som er omfattet, hvorved det må antages at 

være enten fuldt skattepligtige efter KSL § 1 eller delvis skattepligtige personer efter KSL § 2, 

som er omfattet af bestemmelsen27. Såfremt en udenlandsk person er delvist skattepligtig til 

Danmark efter KSL § 2, må det derved formodes, at vedkommende vil være omfattet af be-

stemmelsen i LL § 16 E.   

                                                        
25 LL 199 bilag 11 (Skatteministerens svar til Danske Advokater) - side 3 
26 LL 199 bilag 11 (Skatteministerens svar til Danske Advokater) - side 3 
27 Revision og regnskabsvæsen, 8. udgave 2014 – side 17  
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3.2.2.2 Ind-/udtræden af kapitalejer i selskab 

Det er tidspunktet for beslutningen og udførelsen af transaktionen, der leder til et ulovligt 

kapitalejerlån, som danner grundlag for, hvorvidt udbetalingen skal være underlagt beskat-

ning28. 

Et lån, som er optaget, inden at en person indtræder som kapitalejer, vil dermed ikke være 

omfattet af bestemmelsen i skattemæssig henseende. Modsat, vil et lån ydet til en kapitalejer, 

som senere hen udtræder af selskabet, ikke få ophævet sin status som værende en hævning, 

som skal beskattes. 

Det er dermed det forhold som eksisterer mellem selskabet og kapitalejeren på udbetalings-

tidspunkter, som er afgørende for, hvorvidt hævningerne er omfattet af LL § 16 E eller ej. 

3.2.2.3 Skattemæssigt transparente enheder  

At en enhed er skattemæssigt transparent betyder, at den juridiske enhed ikke er et selvstæn-

digt skattesubjekt, idet enhedens skattepligtige indkomst kommer til beskatning hos indeha-

verne29. Ved enkeltmandsvirksomheder, inklusive virksomheder i VSO, I/S, K/S samt P/S sel-

skaber, er disse skattemæssigt transparente, hvorved skattepligten påhviler den/de enkelte 

deltagere i forhold til deres ejerandel30. Deraf fremkommer ordet ”transparent”. Bemærk, at 

disse skattemæssigt transparente enheder (bortset fra enkeltmandsvirksomheder) godt kan 

have ejere, som er selvstændige skattesubjekter, og derved ikke behøver udelukkende at være 

ejet af fysiske personer.  

Hvis et kapitalselskab yder lån til en skattemæssigt transparent enhed, henføres lånet således 

skattemæssigt til deltagerne i enheden, for så vidt angår de deltagere som er omfattet af LL § 

2 for det långivende selskab.  

 

Dette udledes desuden af afgørelse SKM2014.712.SR, hvor der søges om bindende svar hos 

SKAT om, hvorvidt der kan ydes lån fra selskab A til personlig virksomhed B. Begge juridiske 

enheder er behersket af den samme fysiske person.  

SKATs svar til forespørgslen var et klart nej, eftersom en personlig virksomhed er en skatte-

mæssigt transparent enhed, hvorved den befinder sig i det samme skattemiljø som indehave-

ren, og skattepligten derved tilfalder indehaveren. Og idet indehaveren af den personlige virk-

somhed var kapitalejer af selskab A, ville lånet blive betragtet som havde det været ydet til 

kapitalejeren selv. Dette sammenfald mellem kapitalejer og den skattemæssigt transparente 

enhed giver dermed mening, idet midlerne står til fri disposition for ejeren uden yderligere 

beskatning, så længe at midlerne overføres fra den personlige virksomhed til indehaveren. 

Den personlige virksomhed og kapitalejeren befinder sig dermed i det samme skattemiljø.  

                                                        
28 L 199 (Lovforslag som fremsat, den 14. august 2012) - side 8 
29 Den Juridiske Vejledning, afsnit C.C.3.3.1 
30 Den Juridiske Vejledning, afsnit C.C.3.3.1 & Den Juridiske Vejledning, afsnit C.C.3.3.3  
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3.2.2.4 Aftale om fælles udøvelse af bestemmende indflydelse 

Hvis deltagerne for eksempel som led i deres deltagelse i et P/S, sammen med de øvrige del-

tagere, har en aftale om fælles udøvelse af bestemmende indflydelse i kapitalselskabet, vil alle 

disse deltagere være skattepligtige af deres andel af lånet31. Det formodes på baggrund af 

denne bemærkning i den juridiske vejledning, at aftalen om fælles udøvelse af bestemmende 

indflydelse må kunne anvendes parallelt ved øvrige skattemæssigt transparente enheder, idet 

disse har samme skattemæssige karakter. 

 

Det bemærkes dog, at et udlån godt kan være lovligt rent selskabsretligt, idet den skattemæs-

sige transparens ikke gælder for det selskabsretlige område. Selskabsretligt vil for eksempel 

et P/S, som er et kapitalselskab og dermed kunne være et moderselskab, få lov til at få ydet 

lån fra et datterselskab, uden at dette betragtes som ulovligt. Dette vil dog kunne udløse be-

skatning efter LL § 16 E, såfremt en eller flere aktionærer, som i samråd har bestemmende 

indflydelse over partnerselskabet, dermed indirekte vil have bestemmende indflydelse over 

det långivende selskab. Her vil der dermed opstå manglende overensstemmelse mellem de 

selskabs- og skatteretlige regler.  

3.2.3 Forholdet mellem låntager og långiver 

Det fremgår af LL § 16 E, at for at der kan være tale om at en transaktion kan omfattes som en 

skattepligtig hævning, skal forholdet mellem långiver og låntager være omfattet af LL § 2, og 

låntager skal desuden have bestemmende indflydelse. 

3.2.3.1 Bestemmende indflydelse 

Definitionen af bestemmende indflydelse fremgår af følgende uddrag af LL § 2, stk. 2:  

 

” Ved bestemmende indflydelse forstås ejerskab eller rådighed over stemmerettigheder, således 

at der direkte eller indirekte ejes mere end 50 pct. af aktiekapitalen eller rådes over mere end 50 

pct. af stemmerne. ”  

 

Derudover medregnes ved bedømmelsen af, hvorvidt der er bestemmende indflydelse, desu-

den aktier og stemmerettigheder, som indehaves af: 

 Koncernforbundne selskaber, jf. LL § 2, stk. 3 

 Personlige aktionærer og deres nærtstående, jf. LL § 16 H, stk. 6 

 En fond eller trust stiftet af moderselskabet selv eller af de nævnte koncernforbundne 

selskaber, nærtstående mv., fonde eller truster stiftet af disse.  

 Andre selskabsdeltagere, med hvem selskabsdeltageren har en aftale om udøvelse af 

fælles bestemmende indflydelse.  
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 En person omfattet af KSL § 1 eller et dødsbo omfattet af DSL § 1, stk. 2, i fællesskab 

med nærtstående eller i fællesskab med en fond eller trust stiftet af den skattepligtige 

eller dennes nærtstående eller fonde eller truster stiftet af disse.  

 

Det fremgår derved meget klart, at ved bestemmende indflydelse, menes enten direkte eller 

indirekte besiddelse af mere end 50 % ejerskab eller råderet over stemmerettigheder. Hvis en 

kapitalejer har større råderet over stemmerettighederne, vil dette typisk fremgå selskabets 

vedtægter. 

 

De selskabsretlige regler foreskriver, jf. SL § 210, at der opstår et ulovligt kapitalejerlån, så 

snart der ydes lån til kapitalejere eller ledelsen, hvorved kriteriet om bestemmende indflydel-

se ikke har relevans. Dette formodes at være som følge af de to forskellige hensigter med lov-

givningerne, hvor SL sigter mod kreditorbeskyttelse, hvilket både kapitalejeren og direktio-

nen kan være med til at risikere. Skattelovgivningen sigter mod, at der svares behørig skat af 

de hævninger som foretages, hvilket naturligvis mønter sig på kapitalejeren, idet direktionen 

er ansat i selskabet og derved ikke på egen hånd har beføjelser til at låne penge til sig selv 

frem for at hæve løn eller udbytte. 

Der kan derved opstå situationer, hvor der vil være manglende kongruens mellem de sel-

skabs- og skatteretlige regler.  

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figur 3.2 – selskabskonstruktion, egen tilvirkning 

 

I ovenstående figur forekommer et eksempel, hvori et udlån fra selskabet til en af de tre kapi-

talejere ville blive betragtet som selskabsretligt ulovligt, men uden skattemæssig konsekvens. 

Det bemærkes, at hævningen udelukkende vil kunne foretages uden beskatning, såfremt der 

ikke mellem de to parter hersker et forhold som nærtstående, i medfør af LL § 2, stk. 2. Her 

ville det derved blive betragtet som om, at beneficianten af lånet ville have bestemmende ind-

flydelse gennem sin status som nærtstående til den anden kapitalejer, jf. afsnit 5.2.5. Desuden 



Ulovlige kapitalejerlån – en praktisk tilgang 

 
 Side 28 ud af 91 

ville en aftale om udøvelse af bestemmende indflydelse også kunne udløse beskatning, jf. af-

snit 3.2.2.4. 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figur 3.3 – selskabskonstruktion, egen tilvirkning 

 

I ovenstående figur er vist endnu et eksempel på et ulovligt kapitalejerlån. I dette eksempel 

har de to kapitalejeren den relation til hinanden at være far og søn. Jf. afsnit 3.2.3.2, medreg-

nes blandt andet den skattepligtiges børn og forældre som nærtstående parter, og der vil i det 

ovenstående eksempel ikke kunne ydes lån til den ene af kapitalejerne, uden at dette vil udlø-

se beskatning, fordi de nærtstående parter tilsammen udgør en ejerandel på 100 % af sel-

skabskapitalen.  

 

Ovenstående eksempel 3.2 og 3.3 er meget simple konstruktioner. Der hersker i min optik 

ikke tvivl om den skattemæssige behandling af en foretaget hævning. Der kan dog godt findes 

eksempler, hvor det kan være tvivlsomt, hvorledes der bør ske beskatningen, og hvor beskat-

ningen i så fald skulle henføres til.  

 

I det følgende gennemgås et bindende svar fra Skatterådet, der omhandler en mere komplice-

ret version af ovenstående figur: 
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SKM2014.16.SR – Anpartshaverlån – Lån til virksomhedsskatteordningen (bindende 

svar fra Skatterådet) 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                  Figur 3.4 – selskabskonstruktion, egen tilvirkning 

 

B er søn af A. B ønsker gennem sin personlige virksomhed i virksomhedsskatteordningen at 

anskaffe en ejendom, som skal anvendes til udlejningsformål til C ApS. B ønsker delvist at op-

nå finansiering til anskaffelsen af ejendommen gennem et udlån fra A ApS til B’s virksom-

hedsskatteordning. Lånet vil skulle ydes på markedsvilkår, til en rente på 5 %, og en løbetid 

på 10 år. 

Rådgiver oplyser desuden, at A ApS tidligere har ydet lån til tredjemand, samt at låneforholdet 

vil være i begge parters interesse, herunder vil A ApS opnå en bedre forrentning af sine over-

skydende likvide midler, mens B’s VSO vil opnå en lavere rente. Rådgiver argumenterer der-

ved for, at der er tale om et udlån, som er led i den sædvanlige forretningsmæssig aktivitet 

(idet der vil være sammenligningsgrundlag for lånevilkårene med uafhængige parter), samt at 

lånet er forretningsmæssigt begrundet. 

 

Spørger ønsker at vide, hvorvidt en transaktion baseret på den ovenstående beskrivelse, vil 

medføre beskatning hos enten A og/eller B. 

 

Til dette har SKAT svaret ”Ja”.  

 

SKAT begrunder sit svar ved, at idet B’s VSO ikke er et selvstændigt skattesubjekt, vil lånet 

skattemæssigt skulle henføres til B. 

Det bemærkes derudover, at relationen far/søn mellem A og B er omfattet af nærtstående 

parter efter LL § 2, stk. 2. Hermed anses B for at have bestemmende indflydelse på A ApS. 

Det følger derudover, at da der er tale om et egentlig lån, idet lånet ikke knytter sig til nogen 

disposition, og at rådgivers fremførte argument om, at det sker som led i den sædvanlige for-
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retningsmæssige aktivitet, derved ikke kan sidestilles med at være ”led i” en sædvanlig for-

retningsmæssig disposition. SKAT mener desuden, at lånet ville være skattepligtigt, uagtet om 

det knyttede sig til en disposition, og oplyser hermed indirekte, at de ikke mener, at der er 

tilstrækkeligt grundlag for at betegne lånet som værende led i en sædvanlig forretningsmæs-

sig disposition for A ApS. 

SKAT oplyser endvidere, at det forhold, at rådgiver betegner lånet som værende forretnings-

mæssigt begrundet for begge parter, ikke påvirker SKATs holdning til, at der skal ske beskat-

ning, og henviser her til bemærkningerne til LL § 16 E, hvori det fremgår, at der skal ske be-

skatning, uagtet at lånet aftales på markedsvilkår. 

 

SKAT bekræfter dermed, at der vil skulle ske beskatning af ulovligt kapitalejerlån hos enten A 

eller B.  

 

Jeg er enig med SKATs holdning om, at transaktionen vil være omfattet af LL § 16 E. Beskat-

ningen vil efter min opfattelse skulle henføres til A, som følge af at B ikke er kapitalejer i sel-

skabet, hvilket også følger af lovforarbejderne32. Idet midlerne har passeret gennem A og vi-

dere til B, vil der efter min mening skulle ske gavebeskatning hos B, jf. afsnit 5.2.5.  

3.2.3.2 Nærtstående parter 

Det fremgår af LL § 2, stk. 2, at med nærtstående parter, menes de følgende personers relation 

til den skattepligtige: 

 Ægtefælle 

 Forældre 

 Bedsteforældre 

 Børn 

 Børnebørn og disses ægtefæller 

 Dødsboer efter de ovenstående nævnte personer 

 Stedbarns- og adoptivforhold sidestilles med oprindeligt slægtsforhold 

 

Ovenstående liste er udtømmende, idet formuleringen i LL § 2, stk. 2 ikke lægger op til, at øv-

rige tilsvarende personer skulle kunne være omfattet, men at den nævnte personkreds er de 

endegyldige nærtstående parter. 

 

Det vurderes, at den ovenstående personkreds er medtaget som følge af, at disse parter ikke 

kan vurderes som værende uafhængige i forhold til den skattepligtige, og der vil dermed ikke 

blive handlet på armslængdevilkår. De midler som overføres, vil på denne måde på et vist 

plan kunne tilflyde kapitalejeren, som har kunne foretage beslutningen om at yde lånet. 
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Den omfattede personkreds i selskabsretten differerer fra ovenstående liste. I henhold til føl-

gende uddrag fra SL § 210, betegnes nærtstående i den selskabsretlige terminologi som væ-

rende: ”… gælder også personer, der er knyttet til en person, som er omfattet af 1. eller 2. pkt., 

ved ægteskab, ved slægtskab i ret op- eller nedstigende linje, eller som på anden måde står den 

pågældende særligt nær. ” Betegnelsen af nærtstående parter i SL er dermed bredere dækken-

de end den i LL, idet den selskabsretlige betegnelse ikke er udtømmende, men åben for for-

tolkning. Kredsen af personer, som selskabet ikke må låne til, udvides derved yderligere, idet 

en samlever, søskende eller andre særligt nærtstående, hvor lånet ydes netop som følge af 

relationen, kan også være omfattet. 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figur 3.5 – selskabskonstruktion, egen tilvirkning 

 

I ovenstående eksempel, skal personerne A og B, opfattes som værende søskende. Såfremt A 

ApS ønsker at yde et lån til B, vil dette dermed selskabsretligt blive betragtet som et ulovligt 

kapitalejerlån, idet det må formodes, at en søskenderelation må være omfattet af selskabsret-

tens betegnelse ”særligt nærtstående”. Dog er søskenderelationer ikke omfattet af listen i LL § 

2, stk. 2, hvorved overførslen ikke vil være skattepligtig, som følge af, at B dermed ikke vil bli-

ve betegnet som havende bestemmende indflydelse på A ApS.  

3.3 Omfattede transaktioner 

Ud fra LL § 16 E samt beskrivelsen af området i SKATs juridiske vejledning, udledes det, at der 

primært er tale om 4 forskellige typer af lån: 

1. Egentlige lån 

2. Sædvanlige lån fra pengeinstitutter 

3. Lån til selvfinansiering 

4. Lån ydet som led i en sædvanlig forretningsmæssig disposition  

 

Af de 4 forskellige typer skal det indledningsvis bemærkes, at det kun er egentlige lån, som er 

omfattet af LL § 16 E. Egentlige lån er alle former for lån, hvori lånet i sig selv er dispositionen. 

Sædvanlige lån fra pengeinstitutter samt lån til selvfinansiering er dermed også lån, hvor lå-
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net i sig selv er selve dispositionen, men disse er undtaget for beskatning, hvilket fremgår af 

LL § 16 E.  

 

Lån ydet fra pengeinstitutter og selvfinansiering vil ikke blive behandlet yderligere, eftersom 

disse emner ikke vurderes at være i stil med opgavens hovedformål, jf. afsnit 1.1. 

3.3.1 Lån ydet som led i en sædvanlig forretningsmæssig disposition 

Lån ydet som led i en sædvanlig forretningsmæssig disposition vil typisk være lån, der opstår 

som led i aktionærens almindelige samhandel med selskabet, på sædvanlige kreditvilkår.  

Lån omfattet af denne kategori kan efter min opfattelse betegnes som ”gråzonen” inden for 

ulovlige kapitalejerlån, idet disse lån under visse omstændigheder vil kunne blive ydet både 

som lovlige kapitalejerlån og uden beskatning. I praksis vil det dog være meget sjældent, at 

ulovlige lån bliver anerkendt som opfyldende kriterierne, for at være lån ydet som led i en 

sædvanlige forretningsmæssig disposition. 

 

Det fremgår af Skatteministerens svar til FSR, at begrebet stammer fra SL33. Det følger af lov-

forarbejderne til den lov, som indførte forbuddet mod aktionærlån i 1982 til SL34, hvoraf det 

fremgik, at lån kan være undtaget fra bestemmelsen, såfremt de er: 

 Sædvanlige inden for branchen 

 Sædvanlig for det pågældende selskab 

 På sædvanlige vilkår 

 Forretningsmæssigt begrundet for selskabet 

 

Ovenstående uddrag fra SL, medfører kan efter min opfattelse sammendrages til følgende to 

kriterier, som skal være opfyldt: 

1. Lånet skal ske som en sædvanlig forretningsmæssig aktivitet 

2. Lånet skal være ydet ”som led” i den sædvanlige forretningsmæssige disposition 

3.3.1.1 Sædvanlig forretningsmæssig aktivitet 

Som nævnt indledningsvist til dette afsnit, vil det som udgangspunkt være et krav, at den type 

af lån som er ydet til kapitalejeren, sker regelmæssigt til uafhængig tredjemand i selskabet, 

samt i øvrigt i den branche, som selskaber befinder sig i. Undtagelsen vil ofte kunne lade sig 

gøre at anvende, ved kapitalejerens almindelige samhandel med selskabet. Det er særligt gæl-

dende for skattelovgivningen, at dispositionerne skal foretages til uafhængige tredjemænd i 

selskabet og ikke blot i branchen. Dette udledes af bindende svar SKM2013.113.SR, hvor en 

kapitalejer ville sælge en beboelsesbolig fra sit selskab til sig selv, ved udstedelse af et sælger-

pantebrev i forbindelse med salget. Dette fandt Skatterådet ikke at kunne accepteres, efter-

som selskabet ikke foretog disse transaktioner med uafhængige tredjemænd. Transaktionen 

skulle dermed være genstand for beskatning.  
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Ud over at typen af disposition regelmæssigt skal foretages med uafhængige tredjemænd, skal 

det desuden kontrolleres, at lånet sker på samme vilkår, herunder sikkerhedsstillelse, af-

dragsprofil, rentesats mv., som til de øvrige låntagere. Det må antages at dette uden besvær 

kan lade sig gøre at sammenligne, når selskabet regelmæssigt foretager disse dispositioner 

med tredjemand. 

 

SKAT nævner i den juridiske vejledning, at ved lån ydet som enkeltstående dispositioner, hvor 

det altså skal bero på en konkret vurdering, vil der blive lagt vægt på, om lånet vil være i sel-

skabets interesse, samt om der er optaget maksimal ekstern finansiering.  

Det må derudover antages, at lånet skal være ydet på armslængdevilkår. Dette er svært at op-

gøre pålideligt, idet der i vurderingsgrundlaget vil skulle indgå flere bløde værdier, herunder 

skal der foretages en kreditvurdering af kapitalejeren for at kunne afdække, hvor stor en risi-

ko, selskabet løber ved at yde det pågældende lån. Her vil der med fordel kunne foretages en 

sammenligning af et konkret lånetilbud, som kapitalejeren vil kunne opnå ved at optage et lån 

på tilsvarende vilkår i en bank. Min påstand er, at vilkårene for kapitalejeren bør være ringere 

ved optagelse af lån i selskabet fremfor i banken, eftersom det må antages, at en uafhængig 

tredjemand som udgangspunkt vil henvende sig til banken, som på grund af de store tals lov 

løber en mindre risiko ved at yde lån til en enkelt person. Derudover besidder bankerne sær-

lige kompetencer inden for kreditvurdering. Til gengæld er bankerne underlagt et stringent 

regelsæt, som kræver, at bankernes udlån, afhængigt af den risiko der er forbundet med at 

yde lånet, modsvares af en portion bunden kapital35, tilsvarende til egenkapitalen, hvilket er 

omkostningstung kapital at ligge inde med for bankerne. Det vurderes samlet set, at bankerne 

løber en lavere risiko ved at yde lån, og der bør dermed tillægges en præmie i selskabets favør 

i forhold til det indhentede lånetilbud, når der udlånes til en kapitalejer på armslængdevilkår. 

 

Det bemærkes supplerende, at udlån på baggrund af salg af driftsmidler og omsætningsakti-

ver, aldrig vil kunne blive betragtet som sædvanlige forretningsmæssige dispositioner, og de 

vil dermed altid skulle beskattes36. 

3.3.1.2 Lån ydet som ”led” i en sædvanlige forretningsmæssige disposition 

Egentlige lån, hvor lånet ydes uden modydelse, hvilket vil sige hvor lånet optages på baggrund 

af en ren likviditetsmæssig overførsel fra selskabet til kapitalejeren, vil kun kunne være und-

taget for beskatning efter LL § 16 E, såfremt lånet er ydet fra et pengeinstitut. SKAT begrunder 

i den juridiske vejledning dette ved, at egentlige lån ikke ydes ”som led” i en sædvanlige for-

retningsmæssig disposition, idet lånet ikke knytter sig til nogen disposition. Dette vil også 

være tilfældet, uagtet om virksomhedens primære aktivitet består i for eksempel udlån af li-

kvider, og at det pågældende lån sker på markedsmæssige vilkår, og at vilkårene for det ud-

stedte lån til kapitalejeren desuden kan påvises at være på lige fod med vilkår for øvrige udlån 

i virksomheden.  

                                                        
35 http://www.consilium.europa.eu/da/policies/banking-union/single-rulebook/capital-requirements/ 
36 Den Juridiske Vejledning, afsnit C.C.3.3.1 
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I det følgende forekommer et tænkt eksempel på en situation, hvor et lån ydet til en kapital-

ejer, som efter min vurdering opfylder de væsentligste kriterier for at kunne undtages, sand-

synligvis ikke ville blive det af SKAT. 

En kapitalejer har behov for finansiering til et privat anliggende, og han er ud fra en uaf-

hængig og professionel kreditvurdering, vurderet til at have en økonomi, som er rustet til at 

optage et tilstrækkelig lån. Kapitalejeren har imidlertid fået afslag i banken, som følge af de 

skærpede krav til kapital37. Såfremt denne kapitalejer var i besiddelse af et holdingselskab, 

med stor overskydende likviditet, og som drev en del eller hele sin primære drift som udlåns-

virksomhed, ville stadig SKAT ikke tillade et lån ydet til kapitalejeren. Som jeg vurderer sagen, 

ville SKAT mene at lånet ikke knyttede sig til nogen disposition, og derved ikke acceptere at 

lånet var undtaget for beskatning, på trods af at kapitalejeren kunne påvise at der var tale om 

et lån, på lige fod med de øvrige kreditorer. Dette mener jeg er i strid med SKATs egen udmel-

ding om, at lån kan undtages for beskatning, så længe at de ydes i selskabets interesse, på 

armslængdevilkår og der er opnået maksimal ekstern finansiering. I dette tilfælde ville det 

nemlig kunne påvises, at selskabet sædvanligvis yder denne slags dispositioner med en uaf-

hængig tredjemand, og lånet vil desuden være i selskabets interesse, samt at kapitalejeren har 

fået afslag i banken.  

 

I det nedenstående følger et bindende svar afgivet af SKAT, omhandlende udlån, som der ar-

gumenteres for som værende led i den sædvanlige forretningsmæssige aktivitet, men hvor 

lånet ikke knytter sig til en disposition. Der blev på baggrund heraf ikke fundet grundlag for at 

lade hævningen undtage af at være omfattet af LL § 16 E. 

 

SKM2014.712.SR – Anpartshaverlån – Lån til virksomhedsskatteordningen (bindende 

svar fra Skatterådet) 

A ejer A ApS 100 %. A ejer desuden en personlig virksomhed, som er i VSO. A ApS har store 

positive likviditetsmæssig strømme, og ønsker at sikre sine likvide midler i et pengeinstitut 

under indskydergarantien, som dækker op til 100.000 EUR. Grundet de store likvide strøm-

me, får selskabet meget hurtigt behov for en ny bankkonto til at opbevare kapitalen op til 

grænsen for indskydergarantien. Idet VSO’en er en selvstændig juridisk enhed, har denne 

desuden en grænse, som kan udnyttes. Dette bliver gjort, ligesom der gennem A ApS bliver 

etableret bankkonti i flere pengeinstitutter, for at udnytte indskydergarantien. Spørger oply-

ser desuden, at ingen af midlerne er tilgået privatøkonomien fra kontoen i VSO’en, og at place-

ringsperioden er lav og dermed ikke karakteriserer et egentlig lån, men at VSO’en udelukken-

de anvendes som en midlertidig kapitalplacering.  

Spørger argumenterer derfor for, at overførslerne kan betragtes som at være led i en sædvan-

lig forretningsmæssig disposition. 

 

                                                        
37 http://www.consilium.europa.eu/da/policies/banking-union/single-rulebook/capital-requirements/ 
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SKAT og Skatterådet er dog uenige i dette. Der bemærkes, at overførslerne ikke knytter sig til 

nogen disposition, hvorved undtagelsen ”som led i en forretningsmæssig disposition” ikke 

kan lade sig gøre.  

 

Jeg mener, at loven i dette tilfælde er for stringent, idet det efter min vurdering fremstår klart, 

ud fra sagens natur og det fremlagte dokumentation, at midlerne ikke er udbetalt med den 

hensigt, at de skal tilfalde kapitalejeren. Det mener jeg, fordi der er en klar forretningsmæssig 

begrundelse for udbetalingerne, og fordi midlerne kun kortvarigt har stået på kontoen og at 

de derved kontinuerligt bliver tilbagebetalt. Derfor vil jeg ikke betragte udbetalingerne som 

hævninger uden tilbagebetalingspligt, og loven er i dette tilfælde til potentiel hindring for sel-

skabets drift. 

3.3.1.3 Brug af firmakreditkort 

I henhold til gældende praksis på området, accepteres brug af firmakort til småindkøb mv., 

som opstår for eksempel i forbindelse med en forretningsrejse, såfremt der foretages en rej-

seafregning efter endt rejse38. Kapitalejeren skal herefter straks indbetaler de udgifter, som 

har haft privat karakter. Dette har Skatteministerens i sit svar til Skatteudvalget, på spørgsmål 

526 af 13. juni 2013, anerkendt værende omfattet som led i sædvanlige forretningsmæssige 

dispositioner, og dermed undtaget for beskatning.  

 

Kravene for, at hævninger af denne karakter kan blive betegnet som sædvanlige forretnings-

mæssige dispositioner indebærer, at kapitalejerens er ansat i selskabet, og at selskabet har 

flere ansatte, som almindeligvis foretager dispositioner af denne slags på tilsvarende vilkår 

som kapitalejeren. Der skal derved være kutyme i selskabet for, at disse rejseafregninger re-

gelmæssigt finder sted, og der skal være faste retningslinjer for, hvorledes afregningen sker. 

Der vil derfor altid være tale om en konkret vurdering af, hvorledes disse typer af dispositio-

ner kan godkendes som værende sædvanlige forretningsmæssige dispositioner. 

3.4 Delkonklusion 

En hævning omfattes af LL § 16 E i det øjeblik, hvor der udbetales midler fra et selskab til en 

kapitalejer, med bestemmende indflydelse efter LL § 2, stk. 2. Bestemmelsen regulerer både 

direkte og indirekte ejerskab. Lån ydet før den 12. august 2012 omfattes som udgangspunkt 

ikke. 

 

Omfattede långivere er kapitalselskaber, mens omfattede låntagere er fysiske personer. Der-

udover kan et udlån til en skattemæssig transparent enhed også omfattes, idet lånet skatte-

mæssigt skal henføres til indehaveren. Og såfremt denne indehaver desuden har bestemmen-

de indflydelse over selskabet, vil overførslen dermed komme til beskatning hos denne person. 

Et lån ydet til en nærtstående person til kapitalejeren efter LL § 2, vil desuden være omfattet. 

                                                        
38 Den Juridiske Vejledning, afsnit C.B.3.5.3.3 
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Hævningen vil herefter komme til beskatning hos kapitalejeren og blive gavebeskattet hos 

beneficianten, idet midlerne betragtes som at have passeret kapitalejeren.  

 

Udbetalinger til en kapitalejer vil som hovedregel være genstand for beskatning, og vil i meget 

få tilfælde kunne blive anerkendt som undtaget for at være omfattet af LL § 16 E. En af de und-

tagelsesmuligheder som eksisterer, er lån, som ydes som led i en sædvanlig forretningsmæs-

sige disposition. Dette fordrer dog, at lånet knytter sig til en disposition, at selskabet regel-

mæssigt foretager disse handler med uafhængige tredjemænd, at lånet er forretningsmæssigt 

begrundet samt at det er på armslængdevilkår. I praksis ses det meget sjældent, at disse lån 

tillades af SKAT. De tilfælde, hvor der vurderes bedst mulighed for at opnå accept, vil være 

ved rejseafregninger og øvrige småindkøb, hvor firmakreditkortet er anvendt, og hvor disse 

er kutyme i virksomheden. 
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4. Kapitalejers muligheder for at undgå ulovlige lån 

Der eksisterer enkelte muligheder for at undgå, at en foretaget hævning bliver omfattet af LL 

§ 16 E.  

I det følgende vil det blive gennemgået, hvilke muligheder en kapitalejer har for at rette op på 

en hævning som en fejldisposition, som kan godkendes af SKAT, samt muligheden for at opnå 

omgørelse.  

Derefter vil det blive undersøgt, hvorvidt der eksisterer en bagatelgrænse skatteretligt samt 

reglerne for forældelse vil blive beskrevet.  

Til slut bliver det diskuteret, hvad en kapitalejer kan indføre af forholdsregler, for at undgå 

utilsigtet at etablere et ulovligt kapitalejerlån. 

4.1 Fejlekspeditioner  

I bemærkningerne til lovforarbejderne, er der af FSR blevet rejst kritik omkring den mang-

lende mulighed for at reparere på en fejl, som rettes umiddelbart efter at den opdages39. Skat-

teministeren har til dette svaret, at såfremt en disposition beror på en fejlekspedition, behø-

ves der ikke at søges om omgørelse. En fejlagtig udbetaling kan således skattemæssigt annul-

leres ved tilbagebetaling af beløbet, og derved uden brug af omgørelsesmuligheden i SFL, jf. 

afsnit 4.2. En sådan fejl må antages eksempelvis at kunne være en fejlagtig pengeoverførsel til 

kapitalejerens bankkonto, som umiddelbart herefter tilbagebetales.  

FSR fortsatte med at argumentere for, at der burde blive indføres en lovhjemmel til, at fejlek-

speditioner kan annulleres uden nogen skattemæssigt konsekvens for kapitalejeren. Dette 

vælger Skatteministeren ikke at svare på.  

 

I et audiens med SKAT, har skatteafdelingen TimeTax A/S adspurgt SKAT til deres opfattelse 

af hvornår der er tale om en fejlekspedition. SKAT har hertil svaret, at tidspunktet for tilbage-

betaling ikke er af afgørende karakter, men der vil i vurderingen i stedet blive lagt vægt på 

hvorvidt der er tale om en enkeltstående fejl, og at dette kan dokumenteres40. SKAT under-

streger i denne forbindelse, at det vil bero på konkrete vurderinger ved de enkelte sager.  

Idet artiklen bygger på et audiens med SKAT, vides det ikke hvorvidt der er tale om en for-

tolkning af reglerne for de involverede skattemedarbejdere, og det vides heller ikke hvorvidt 

forfatteren har misforstået eller manipuleret med budskabet fra audiensen. Idet der på nuvæ-

rende tidspunkt ikke er offentliggjort nogle domme eller bindende svar, om hvorvidt en di-

sposition har kunne været betegnet som en fejldisposition, rejer emnet dermed en del 

spørgsmål til, hvornår det kan lade sig gøre. Det er min opfattelse, at SKAT, ud over det for-

oven nævnte kriterie om at der er tale om et enkeltstående tilfælde, desuden vil kræve at det 

kan dokumenteres, at kapitalejeren handlede i god tro, og at hævningen derved er sket som 

en reel fejl. Dette vil efter min vurdering primært kunne lade sig gøre i selskaber som har en 

ekstern bogholder ansat, som fejlagtig har foretaget en overførsel til kapitalejerens private 

                                                        
39 L 199 bilag 12 (FSR – danske revisorer) - side 7 
40 http://timetax.dk/nyheder/aktionaerlan-ndash-hvad-mener-skat-2 
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konto. Men jeg mener desuden, at SKAT i meget få tilfælde vil godkende en fejldisposition 

uden skattemæssige konsekvenser, eftersom der ikke er nogle konkrete retningslinjer som 

SKAT skal læne sig op ad, samtidig med at der endnu ikke er dannet noget retspraksis på om-

rådet. Det må dog forventes, at der i fremtiden vil komme retspraksis på området som SKAT 

kan anvende ved deres vurdering, idet bestemmelsen indtil videre kun har haft virkning for 2 

regnskabsår (2013 og 2014) og dermed stadig er relativ ny. 

4.2 Omgørelse 

Som flere gange bemærket af Skatteministeren i forbindelse med lovforarbejderne, herunder 

blandt andet i deres svar til FSR, er der mulighed for at søge om omgørelse af en privatretlig 

disposition. Adgangen til at opnå omgørelse er reguleret i SFL § 29.  

 

For at der kan opnås omgørelse efter SFL § 29, skal følgende betingelser være opfyldt for den 

pågældende disposition:  

1. Dispositionen må ikke i overvejende grad have været båret af hensyn til at spare eller 

udskyde skatter. 

2. Dispositionen skal utvivlsomt have haft utilsigtede skattemæssige virkninger, der er 

væsentlige. 

3. Dispositionen skal have været lagt klart frem for myndighederne. 

4. De privatretlige virkninger af den ændring af dispositionen, der ønskes tillagt skatte-

mæssig virkning, skal være enkle og overskuelige. 

5. Alle, der skatteretligt vil blive berørt af en tilladelse til omgørelse, skal tiltræde omgø-

relsesanmodningen. 

Såfremt ovenstående 5 betingelser er opfyldt, kan der søges om omgørelse, hvorved en dispo-

sition trækkes tilbage og kan foretages på ny. 

 

Det vurderes ikke, at loven er udarbejdet med det formål, at omgørelser skal synes muligt. 

Dette til trods for, at der kan være foretaget dispositioner, som for eksempel betyder dobbelt-

beskatning for kapitalejeren (jf. afsnit 5.2.4), og derved åbenlyst har haft utilsigtede skatte-

mæssige virkninger. Dette skyldes punktet om, at dispositionen ikke må være foretaget af 

hensyn til besparelse eller udskydning af skat, hvilket efter min mening vil være vanskeligt at 

overholde, eftersom Skatteministeren flere gange i forbindelse med lovforarbejderne har be-

mærket, at det forventes af virksomhedsejere at de er bekendt med disse regler. Og som tidli-

gere nævnt, har Skatteministeren netop besvaret kritikken omkring risikoen for dobbelt be-

skatning ved, at kapitalejeren selv herrer over konsekvenserne. Der vurderes dermed ikke at 

være mange tilfælde hvor en omgørelse vil være mulig, og der er på nuværende tidspunkt 

ingen offentliggjorte afgørelser. 
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Horten advokatpartnerselskab har dog skrevet en artikel omkring en omgørelse, som de har 

opnået tilladelse for41. I den konkrete sag, havde et selskab ydet lån til kapitalejerens barn, og 

var af revisor forud for denne disposition blevet informeret om, at dette kunne foretages uden 

konsekvens. Revisor konstaterede efterfølgende i forbindelse med revisionen, at der var tale 

om et ulovligt kapitalejerlån.  

SKAT godkendte efterfølgende at en omgørelse var mulig, og begrundede dette ved at kapital-

ejeren ikke havde haft viden om, at dispositionen medførte et ulovligt kapitalejerlån.  

 

På baggrund af ovenstående tilfælde, udledes det, at SKAT lægger vægt på kapitalejerens 

manglende kendskab til reglerne. I tilfælde hvor en kapitalejer er blevet fejl-rådgivet, må det 

derfor antages, at såfremt dokumentation herfor er til stede, vil en opgørelse synes mulig. De 

nærmere omstændigheder for så vidt angår SKATs krav til dokumentation for kapitalejerens 

uvidenhed kendes ikke, men formodes at være høje. At kapitalejeren mundtligt af revisoren er 

blevet gjort opmærksom på lovovertrædelsen, vil efter min mening ikke være tilstrækkelig.  

4.3 Bagatelgrænse 

Skatteretligt hersker der ingen bagatelgrænse, hverken i teorien eller i praksis. Reglerne i SL § 

210, stk. 1 indeholder heller ingen bagatelgrænse, men anderledes gør det sig gældende i er-

klæringsbekendtgørelsen om godkendte revisorers erklæringer42, som foreskriver, at der kan 

forekomme tilfælde, hvor ulovlige kapitalejerlån kan undlades at være oplyst med en supple-

rende oplysning i regnskabet. I bestemmelsen indgår nemlig ordlyden ”… og den pågældende 

overtrædelse ikke er uvæsentlig”, hvoraf det udledes, at ved uvæsentlige overtrædelser, vil det 

ikke være påkrævet at nævne dette i en supplerende oplysning i revisionspåtegningen Man 

kan dermed praktisk talt kan kalde lånet for undtaget, eftersom Erhvervsstyrelsen antagelig-

vis vil være af samme opfattelse. Samme princip ses desuden ved revision af selskabers års-

rapporter. Der opereres her med et vurderet væsentlighedsniveau, hvor værdier i regnskabet, 

som revisor har konstateret fejl i, som udgangspunkt ikke rettes, såfremt summen af de fund-

ne fejl ikke overstiger væsentlighedsniveauet og at den enkelte fejl i øvrigt ikke vurderes væ-

sentlig. Revisors væsentlighedsniveau er målrettet regnskabslæsers opfattelse af regnskabet i 

sin helhed.  

Revisornævnskendelse 84-2014 bevidner om eksistensen af en bagatelgrænse i relation til 

revisionspåtegningen43. I afgørelsen var der tale om et ulovligt kapitalejerlån på 5.586 kr., 

som af Revisortilsynet blev anset som værende af bagatelagtig karakter, set såvel beløbsmæs-

sigt som i forhold til selskabs økonomiske karakter, for så vidt angår en supplerende oplys-

ning. Det må derved konkluderes, at kvalitetskontrollanten i denne sag fandt, at det ulovlige 

kapitalejerlånet ikke udgjorde nogen potentiel trussel mod selskabets kreditorer. Det er min 

vurdering at Erhvervsstyrelsen sandsynligvis ville være af samme opfattelse, såfremt de hav-

de udtaget regnskabet til kontrol. 

                                                        
41 http://www.horten.dk/Nyhedsliste/2014/Juni/Tilladelse-til-omgoerelse-af-ulovligt-aktionaerlaan 
42 Bkg. nr. 668 af 26. juni 2008 
43 Revisornævns kendelse 84-2014 (23. april 2014) 
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Min antagelse om Erhvervsstyrelsens bagatelgrænse, følger desuden af et interview med Er-

hvervsstyrelsen i en kandidatafhandling på Copenhagen Business School44, omhandlende 

ulovlige kapitalejerlån. I interviewet blev der spurgt ind til, hvorvidt der eksisterer en baga-

telgrænse i selskabsretten, til hvilket Erhvervsstyrelsen svarede, at det gjorde der i praksis, 

såfremt forholdet var af ubetydelig størrelse i forhold til de øvrige forhold i virksomheden 

såsom balancesum mv.  

 

Forskellen på de to regelsæt må antages at være gældende som følge af de to forskellige hen-

sigter med lovgivningerne, hvor skattelovgivningen sigter mod, at der skal betales den kor-

rekte skat, mens selskabslovgivningen søger at sikre kreditorer. Det forekommer dermed lo-

gisk, at der ikke er nogen bagatelgrænse skatteretligt, mens dette vil kunne forekomme sel-

skabsretligt, såfremt det ulovlige kapitalejerlån ikke udgør nogen reel trussel mod kredito-

rerne.  

4.4 Betalingsforpligtelse 

I forbindelse med et selskabs handel med kapitalejeren, for eksempel ved samhandel eller ved 

overførsel af aktiver, kan der opstå tilfælde, hvor SKAT vurderer, at der ikke er blevet handlet 

på armslængdevilkår efter LL § 2, stk. 145. Dette har tidligere medført, at kapitalejeren enten 

skulle beskattes for maskeret udlodning af forskelsbeløbet eller, hvis dette ønskedes undgået, 

skulle kapitalejeren påtage sig en betalingsforpligtelse efter LL § 2, stk. 2, over for selskabet46. 

En betalingsforpligtelse medførte derved, at kapitalejeren undgik yderligere følgeændringer 

(sekundære justeringer).  

Problemet med betalingsforpligtelser består dels i insolvente kapitalejere, som ikke er i stand 

til at betale, hvorved tilgodehavendet reelt er værdiløse for selskabet, dels i tilfælde hvor ka-

pitalejeren ikke ønsker at betale. I begge situationer vil forpligtelsen blot optræde som et til-

godehavende hos ledelsen i selskabets balance.  

 

På baggrund heraf, har Skatteministeriet ønsket at præcisere LL på dette område, således at 

den betalingsforpligtelse som opstår, desuden skal være indgået på markedsvilkår, for så vidt 

angår tilbagebetalingstid. Der er derfor indsat følgende efter LL § 2, stk. 5, 1 pkt. ved vedtagel-

sen af L 199: 

 

”Det er en forudsætning for anvendelsen af 1. pkt., at den påtagne forpligtelse også opfylder de i 

stk. 1 anførte betingelser. 1. pkt. gælder ikke i det omfang, den påtagne forpligtelse er omfattet 

af § 16 E.” 

 

                                                        
44 Telefon interview med Erhvervsstyrelsen, bilag 13.1 i deres opgave (CMA afhandling ”Kapitalejerlån – Fra et 
skatteretligt perspektiv” forfattet af Kristina Luise Nilsson og Maibritt Nygaard Jensen) 
45 Den Juridiske Vejledning, afsnit C.D.11.1.3  
46 Den Juridiske Vejledning, afsnit C.B.3.5.3.3 
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Som det fremgår af sidste del af bestemmelsen, vil betalingsforpligtelsen fremadrettet ude-

lukkende være mulig at påtage sig for kapitalejere, såfremt betalingsforpligtelsen ikke kan 

anses som værende omfattet af LL § 16 E. Det vil dermed alene være muligt at benytte, hvis de 

overførte aktiver er sket som led i en sædvanlig forretningsmæssig disposition. 

4.5 Forældelse 

Ulovlige kapitalejerlån efter LL § 16 E er omfattet af reglerne i SFL om forældelse, ligesom det 

er tilfældet ved øvrige skattemæssige dispositioner. Det fremgår af SFL § 26, stk. 1, at SKAT 

ikke kan ændre i indkomstopgørelsen senere end 1. maj i det fjerde år efter indkomstårets 

udløb. Det følger endvidere af SFL § 26, stk. 5, at fristen forlænges til det sjette år efter ind-

komstårets udløb, for skattepligtige omfattet af SKL § 3 B. SKL § 3 B nævner blandt andet de 

skattepligtige, som udøver bestemmende indflydelse over juridiske personer, hvilket netop er 

den betingelse, som forbinder långiver og låntager ved hævninger omfattet af LL § 16 E.  

SKAT har på baggrund heraf mulighed for at foretage korrektioner til indkomstopgørelsen for 

så vidt angår ulovlige kapitalejerlån, i det sjette år efter indkomstårets udløb. 

4.6 Værn mod ulovlige kapitalejerlån 

Idet selv de mindste fejltagelser kan resulterer i etableringen af et ulovligt kapitalejerlån, kan 

det anbefales kapitalejere at indbetale et beløb, således at mellemregningen går i deres favør. 

Mindre hævninger kan modregnes i denne selskabsretlige fordring, og hævningerne kan und-

lades at udløse beskatning.  

Jf. afsnit 5.2.3, kan en selskabsretlig fordring i kapitalejerens favør nemlig godt anvendes til at 

gøre skatteretlige hævninger undtaget for beskatning efter LL § 16 E, så længe at den sel-

skabsretlige fordring er i kapitalejerens favør. 

 

Rent praktisk kan der anbefales flere metoder over for en kapitalejer i forhold til, hvordan 

sådan et tilgodehavende kan etableres. Først og fremmest afhænger det selvfølgelig af kapi-

talejerens økonomiske adfærd. For en kapitalejer, som hyppigt anvender selskabets midler 

også til større transaktioner og uden at have overblik over mellemregningens saldo, vil et 

større beløb som udgangspunkt være at anbefale.  

 

Det letteste ville være at indbetale beløbet til selskabet. Såfremt kapitalejeren ikke havde til-

strækkelig likvider til rådighed til dette, eller af anden årsag havde et ønske om ikke at gøre 

det, kunne det eventuelt anbefales at udlodde udbytte uden at udbetale nettoudbyttet, hvor-

ved dette ville indgå som en gæld til kapitalejeren på mellemregningskontoen. Det kunne des-

uden anbefales at indberette løn, betale kildeskatterne heraf, og undlade at udbetale netto-

lønnen til kapitalejeren. Dette ville have samme virkning som førnævnte. 

 

Til kapitalejere, som hovedsageligt har styr på at holde privatøkonomien og selskabets øko-

nomien adskilt, kunne et mindre indskud eller undladelse af udbetaling af udlæg i en periode 

være at anbefale. 
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4.7 Delkonklusion 

Som gennemgående tema i dette afsnit, fremgår det klart, at der ikke eksisterer mange mulig-

heder for at undgå, at et kapitalejerlån bliver genstand for beskatning, når først den foretagne 

hævning er omfattet af skattelovens regler. Det vurderes ikke, at SKAT vil være tilbøjelig til at 

lade mange transaktioner blive betegnet som værende fejlekspeditioner og mulighederne for 

at opnå omgørelse, er yderst begrænset, eftersom Skatteministeren har udtalt, at alle kapital-

ejere bør have kendskab til lovgivningen og derved selv er herrer over konsekvenserne. Der 

eksisterer ingen bagatelgrænse, som det er tilfældet i selskabsretten.  

På baggrund af regelsættet og myndighedernes lave tolerance overfor selv mindre, og hvad 

der må betegnes som hændelige forseelser, anbefales det derfor kapitalejere at anskaffe sig et 

værn, tilpasset den enkelte kapitalejers økonomiske adfærd. Et værn, som er tilstrækkeligt 

stort til at de privatretlige transaktioner, som almindeligvis fejlagtig foretages på selskabets 

konto, vil kunne modregnes heri. 
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5. Konsekvenser ved ulovlige kapitalejerlån  

Når først et ulovligt kapitalejerlån er etableret, vil der, såfremt SKAT eller Erhvervsstyrelsen 

bliver opmærksomme på forholdet, blive sanktioneret for dette både selskabs- og skatteret-

ligt. Bemærk, at der som nævnt tidligere i opgaven, godt kan opstå situationer, hvor der kun 

eksisterer et ulovligt lån enten selskabs- eller skatteretligt, som følge af manglende harmoni 

mellem reglerne. 

Ydermere kan kapitalejeren blive politianmeldt af Erhvervsstyrelsen, med mulige strafferetli-

ge konsekvenser til følge, ligesom ÅRL har nogle særlige krav, der skal være opfyldt i regn-

skabet. 

 

Herunder følger en redegørelse af konsekvenserne inden for både det skatte- og selskabsret-

lige. Desuden vil de forskellige muligheder og faldgrupper blive gennemgået.  

Efterfølgende vil afsnittet beskrive konsekvenserne ved at blive meldt til politiet.  

De revisions- og regnskabsmæssige overvejelser, som revisor skal gøre sig, gennemgås heref-

ter. 

5.1 Selskabsretlige konsekvenser 

Så snart der er ydet økonomisk bistand i strid med SL §§ 206 og 210, som ikke kan legaliseres 

efter undtagelserne i SL §§ 210, stk. 2, 211, 212, 213 eller 214, følger det af SL § 215, stk. 1, at 

midlerne straks skal tilbageføres selskabet.  

 

Det følger af GBL § 5, stk. 1, at såfremt ikke andre vilkår er aftalt, vil et lån blive etableret på 

anfordringsvilkår. Dette betyder, at kreditor kan kræve lånet inddrevet på et hvilket som helst 

tidspunkt. Simple mellemregninger, som er de typiske kapitalejerlån, vil som udgangspunkt 

være optaget anfordringsvilkår. 

5.1.1 Renteberegning 

Det fremgår af SL § 215, at såfremt der ikke er aftalt en højere rente, skal det tilbagebetalte 

beløb pålignes en årlig rente, svarende til RL § 5, stk. 1 og 2, med et tillæg på 2 %. RL § 5, stk. 1 

og 2 fastslår, at renten efter forfaldsdagen, hvilket vil sige i det øjeblik lånet etableres, skal 

fastsættes til en årlig rente, i henhold til den almindelige morarente. Morarenten svarer til 

Nationalbankens officielle udlånsrente henholdsvis pr. den 1. januar og den 1. juli, med et fast 

tillæg på 8 %. Herefter tillægges yderligere 2 % i medfør af SL § 215, stk. 1. Renten skal be-

regnes indtil lånet er tilbagebetalt. 

 

Den nuværende selskabsretlige strafrente i henhold til SL § 215 kan opgøres som følger: 
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Nationalbankens officielle udlånsrente (1. januar 2016) 0,05 % p.a. 

 + tillæg efter RL § 5, stk. 1 8,00 % p.a. 

 + tillæg efter SL § 215, stk. 1 2,00 % p.a. 

Rentesats efter SL § 215 (pr. 25 marts 2016) 10,05 % p.a. 

Eksempel 5.1 - Rentesats efter SL § 215, egen tilvirkning 

5.1.2 Tilbagebetaling 

Som påpeget ved høringsrunden af FSR47, fremgik det ikke klart ved fremsættelsen af lov-

forslaget, hvorledes tilbagebetaling af et ulovligt kapitalejerlån skulle gribes an. Eftersom SL § 

210 kræver, at midlerne bliver tilbageført til selskabet, er det nærliggende at tro, at der med 

dette menes en reel tilbagebetaling. Dette medfører imidlertid dobbeltbeskatning for kapital-

ejeren, jf. afsnit 5.2.4.  

Det er ved styresignal SKM2014.825.SKAT blevet præciseret, hvorledes en tilbagebetaling 

skal finde sted, for at undgå en dobbeltbeskatning. Tilbagebetaling kan ske enten ved at den 

selskabsretlige fordring udloddes som udbytte eller udbetales som løn. Der er altså tale om 

udlodning af andre aktiver end likvider, hvorved der i begge tilfælde skal foreligge en vurde-

ringsberetning, jf. afsnit 5.1.2.4. 

Ved udlodning af fordringen, er der krav til afviklingsmodenhed, som nævnt under afsnit 

5.2.3. Dette betyder, at ved udlodning ved udbytte, skal dette først deklareres ved en ordinær 

generalforsamling, og ved udbetaling ved løn, skal kapitalejerens først have erhvervet endelig 

ret til denne, inden den kan anvendes til modregning i den selskabsretlige fordring. Rets er-

hvervelsen af lønnen vil være i det øjeblik, hvor lønnen er forfaldet til betaling. Der kan ikke 

ske modregning tilbage i tid, idet kapitalejeren på dette tidspunkt ikke har erhvervet endelig 

ret til udbytteudlodningen henholdsvis lønudbetalingen. 

Det bemærkes, at tilbagebetaling skal ske inklusive lovpligtige renter, som beskrevet i afsnit 

5.1.1. 

 

I det følgende eksempel illustreres det, hvorledes et lån ville blive forrentet efter SL § 215, og 

derved det samlede tilbagebetalingskrav, som ville påhvile kapitalejeren: 

A, som er eneaktionær i selskabet A ApS, overfører den 1. maj 2015 et beløb fra selskabet til 

sin egen bankkonto på til 100.000 kr. Efterfølgende, den 1. juli, overføres yderligere et beløb, 

denne gang på 50.000 kr. A har i mellemtiden frem til regnskabsårets afslutning den 31. de-

cember 2015 privat haft en række udlæg, der vedrører selskabet, som ikke er afregnet. Disse 

udlæg er dermed konnekse med de to hævninger og uden krav for afgivelse af modregnings-

erklæring (jf. afsnit 5.2.3). Udlæggene svarer samlet til et beløb på 15.000 kr.  

Pr. den. 31. december 2015 har selskabet således en fordring på A, svarende til 135.000 kr. A 

ønsker nu at udligne fordringen, hvilket i medfør af SL § 215 skal ske inklusive lovpligtige ren-

ter. Rentesatsen udgør, som vist i afsnit 5.1.1, 10,05 % p.a.  

 

Den samlede saldo for mellemværendet kan opgøres i henhold til nedenstående eksempel: 
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Dato Transaktionsbeløb Saldo Bogføringstekst 

01-01-2015 0 0 Saldo primo 

01-05-2015 100.000 100.000 Privat hævning 

01-07-2015 50.000 150.000 Privat hævning 

01-08-2015 -3.000 147.000 Udlæg 

01-10-2015 -5.000 142.000 Udlæg 

01-11-2015 -7.000 135.000 Udlæg 

31-12-2015 13.568 148.568 Lovpligtig rente 

31-12-2015 0 148.568 Saldo ultimo  
Eksempel 5.2 – opgørelse af selskabsretlig mellemregning inklusive lovpligtige renter, egen tilvirkning 

 

Som det fremgår af ovenstående eksempel, udgør lånets størrelse ved udgangen af regnskabs-

året 148.568 kr. inklusive lovpligtige renter i henhold til SL § 215.  

5.1.2.1 Udligning som udbytte 

Tilbagebetalingen kan som nævnt ske på flere måder. Herunder gennemgås det, hvorledes en 

tilbagebetaling sker ved udbytteudlodning.  

 

Først og fremmest skal det sikres, at formalia er overholdt, således at kapitalejeren vil have 

erhvervet endelig ret til udbyttet. SL § 179 definerer, under hvilke betingelser udbytte kan 

udloddes fra et selskab: 

 

” Uddeling af selskabets midler til kapitalejerne kan kun finde sted 

1. som udbytte på grundlag af det senest godkendte årsregnskab, jf. § 180, 

2. som ekstraordinært udbytte, jf. §§ 182 og 183, 

3. som udlodning i forbindelse med nedsættelse af selskabskapitalen, jf. §§ 185-193, eller 

4. som udlodning i forbindelse med selskabets opløsning, jf. kapitel 14. 

Stk. 2. Selskabets centrale ledelsesorgan er ansvarligt for, at uddeling ikke overstiger, hvad der 

er forsvarligt under hensyntagen til selskabets, og i moderselskaber koncernens, økonomiske 

stilling, og ikke sker til skade for selskabet eller dets kreditorer, jf. § 115, nr. 5, og § 116, nr. 5. Det 

centrale ledelsesorgan er desuden ansvarligt for, at der efter uddelingen er dækning for sel-

skabskapitalen og de reserver, der er bundne i henhold til lov eller vedtægt.” 

 

Det fremgår yderligere af SL § 180, at beslutningen om udlodning af ordinært udbyttet skal 

vedtages på den ordinære generalforsamling, mens udlodning af ekstraordinært udbytte ved-

tages på en ekstraordinære generalforsamling, jf. SL § 182. Det bemærkes dog, at i henhold til 

SL § 183, stk. 3, skal der, såfremt regnskabsgrundlaget er mere end 6 måneder gammelt, ud-

arbejdes en mellembalance, der viser, at der er tilstrækkelige midler til rådighed for udlod-

ningen, og såfremt selskabets regnskab er aflagt med en revisionspåtegning, skal denne mel-

lembalance som minimum være påført en review påtegning, jf. SL § 183, stk. 4. 
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Alternativt kan en udbytteudlodning i henhold til SL § 186 ske i forbindelse med kapitalned-

sættelse, som ligeledes skal besluttes på generalforsamlingen.  

Udbytte kan som den sidste metode udloddes i forbindelse med en solvent likvidation eller 

med betalingserklæring efter SL § 216. 

 

Udlodning af fordring ved udbytte stiller altså en række krav, og kan i selskabet ikke lade sig 

kan gøre, uden disse er opfyldt, og aldrig hvis ikke der er tilstrækkelig frie reserver. 

 

Selskabet har i medfør af KSL § 65 pligt til at indeholde af 27 % udbytteskat ved udlodning af 

udbytte, til blandt andet fysiske personer. Såfremt kapitalejeren ikke forinden har indbetalt 

kildeskatten til selskabet, skal selskabet som følge af indeholdelsespligten altså regne bagud, 

for at nå frem til det bruttoudbytte, som skal udloddes, for at fordringen kan udlignes. Det 

bemærkes desuden i relation hertil, at idet generalforsamlingen typisk ligger op til flere må-

neder efter regnskabsårets afslutning, skal der fortsat beregnes renter indtil den dag, udbyttet 

deklareres på generalforsamlingen.  

 

I nedenstående eksempel ses en tilbageregning til bruttoudbyttet, ved en hævning i henhold 

til eksempel 5.2 i afsnit 5.1.2: 

 

Hovedstol på lån inklusive lovpligtige renter (nettoudbytte) 148.568 

27 % indeholdt udbytteskat 54.950 

Deklareret udbytte (bruttoudbytte) 203.518 
Eksempel 5.3 – tilbageregning til bruttoudbytte, egen tilvirkning 

5.1.2.2 Udligning som løn 

Hvis kapitalejeren er ansat i selskabet, og at vederlaget kan anses som værende rimeligt for 

den arbejdsindsats som den ansatte kapitalejer har udført for selskabet, kan selskabet desu-

den vælge at udbetale fordringen som løn efter KSL § 43. Vælges denne mulighed, vil selska-

bet være pligtig til at indeholde A-skat og AM-bidrag i henhold til KSL § 46, stk. 1 og § 49 B, jf. 

afsnit 5.2.8. Såfremt kapitalejeren ikke indbetaler kildeskatterne, skal der ske samme metode 

for tilbageregning, for at sikre, at nettolønudbetalingen har en tilstrækkelig størrelse til at 

indeholde det ulovlige kapitalejerlån. 

5.1.2.3 Frist for tilbagebetaling 

Så snart Erhvervsstyrelsen konstaterer et lån i strid med SL § 210, vil der blive stillet krav om, 

at lånet, inklusive lovpligtige renter, tilbagebetales inden for en frist på 6 uger. Tilbagebeta-

lingen skal dokumenteres ved en erklæring fra en godkendt revisor. Såfremt fristen overskri-

des, kan Erhvervsstyrelsen i medfør af ÅRL § 162, stk. 1, nr. 3 pålægge ledelsen daglige eller 

ugentlige bøder. 
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5.1.2.4 Vurderingsberetning 

Idet selskabet har en fordring på kapitalejeren, og såfremt denne ønskes udlignet på anden 

måde end med likvider, skal der ved generalforsamlingen foreligge en vurderingsberetning af 

en godkendt revisor. Revisoren erklærer, at værdien af fordringen som minimum andrager 

det udloddede eller udbetalte beløb. Udarbejdes der ingen vurderingsberetning og fremgår 

det ikke klart at der er tale om en udlodning af fordringen, kan SKAT vælge at anse udbytte- 

eller lønudbetalingen som hævet, og derved skal der ske beskatning heraf på ny, jf. afsnit 

5.2.6.1.  

5.2 Skattemæssige konsekvenser 

Når der foretages en hævning omfattet af LL § 16 E, bliver overførslen i skattemæssig forstand 

betragtet som en hævning uden tilbagebetalingspligt. Dette har den konsekvens, at selvom 

der selskabsretligt er tale om et lån, vil denne gæld ikke eksistere i skatteretligt, idet der blot 

er tale om en hævning. Som tilfældet ved alle dispositioner, som skatteretligt betragtes som 

hævninger uden tilbagebetalingspligt, skal hævningerne beskattes som løn, og hvis dette ikke 

kan lade sig gøre, som udbytte48. 

5.2.1 Konsekvenser for selskabet 

Vælges hævningerne beskattet som udbytte, har selskabet som almindeligvis ved udlodning af 

udbytte ikke fradrag herfor, da udbyttet er en del af resultatdisponeringen efter skat. 

Sker beskatningen i stedet som løn, vil dette optræde som en fradragsberettiget omkostning 

for selskabet, svarende til beløbet for den aftalte løn. Selskabet har fradrag i det indkomstår, 

hvor udbetalingen sker, hvilket står i kontrast til den selskabsretlige behandling af tilbagebe-

talingen, hvor udligningen af lånet først sker i det øjeblik, hvor lånet rent faktisk indfries. Sel-

skabsretligt kan der altså ikke udlignes tilbage i tid. Dette forekommer også logisk, idet der 

som bekendt ikke eksisterer et lån i skatteretlig forstand, men blot en række hævninger, som 

skal beskattes, mens der selskabsretligt eksisterer en fordring med tilbagebetalingspligt.  

Der kan dermed opstå en situation, hvor et lån for eksempel bliver etableret i 2015 men op-

dages i 2016. Herefter lønindberettes der tilbage i tid, og hævningerne vil dermed blive behø-

rigt beskattet, og selskabet får skattefradrag i udbetalingsåret. Fordringen vil selskabsretligt 

først blive udlignet, når lånet er tilbagebetalt, hvilket sker i 2016. Der vil dermed i dette til-

fælde ved opgørelsen af den skattepligtige indkomst for selskabet opstå en tidsforskudt afvi-

gelse mellem det skatte- og regnskabsmæssige resultat. 

 

Det fremgår derudover af LL § 16, stk. 2, at ved tilbagebetaling af lån, der er omfattet af stk. 1, 

skal tilbagebetalingen ikke medregnes den skattepligtige indkomst. På denne måde vil der 

ikke ske dobbeltbeskatning for selskabet, ved en reel tilbagebetaling.  

                                                        
48 Den Juridiske Vejledning, afsnit C.B.3.5.3.3 
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5.2.2 Selskabsretlig modregning 

Som det fremgår af gældende praksis på området, og i henhold til den juridiske vejledning, 

opstår der en ny hævning omfattet af LL § 16 E for alle udbetalinger, hvor der ikke er en sel-

skabsretlig fordring til modregning. Dette skyldes princippet om, at såfremt de enkelte krav er 

konnekse, vil der ske automatisk modregning. Såfremt kravene består af vidt forskellige di-

spositioner, vil det være nærliggende at drage paralleller til de almindelige modregningsbe-

tingelser om gensidighed, udjævnelighed og afviklingsmodenhed49. Hvis disse betingelser ikke 

er opfyldt, ville der kunne afgives en modregningserklæring, idet automatisk modregning ikke 

er muligt. Et eksempel herpå kunne være, at kapitalejeren havde afgivet selvskyldnerkaution 

for op til 1 mio. kr. af selskabets forpligtelser, og havde på den anden side havde foretaget 

hævninger for 750 t.kr. Hævningerne vil herefter ikke automatisk kunne modregnes i selv-

skyldnerkautionen, da forholdets udjævning ikke vil være opfyldt, eftersom hovedkravets 

debitor og kreditor ikke er samme person.  

5.2.3 Opgørelse af lånets & hævningernes størrelse 

I den praktiske verden, føres der i selskaber med en enkelt kapitalejer, som regel en mellem-

regningskonto med denne person.  

 

En opgørelse af både en selskabsretlig fordring og en periodes hævninger omfattet af LL § 16 

E, kan illustreres som følger: 

 

Dato Transaktionsbeløb Saldo LL § 16 E Saldo LL § 16 E 

01-01-2015 100.000 100.000 100.000 100.000 

01-02-2015 -80.000 20.000 0 100.000 

01-03-2015 50.000 70.000 50.000 150.000 

01-04-2015 -20.000 50.000 0 150.000 

01-05-2015 10.000 60.000 10.000 160.000 

01-06-2015 -40.000 20.000 0 160.000 

01-07-2015 -50.000 -30.000 0 160.000 

01-08-2015 20.000 -10.000 0 160.000 

31-12-2015 0 -10.000 0 160.000 
Eksempel 5.4 – opgørelse af saldoen for de skatteretlige hævninger, egen tilvirkning 

 

Af ovenstående eksempel ses en række transaktioner, som er et uddrag af selskabs bogholderi 

over mellemregningskontoen med kapitalejeren (opgjort i henhold til debet/kredit princip-

pet). Selskabets regnskabsår følger kalenderåret. 
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I januar 2015 foretages der en hævning på 100.000 kr., uden at der eksisterer en selskabsret-

ligt fordring til modregning. Overførslen er dermed både selskabsretlig ulovlig og omfattet af 

LL § 16 E. 

Tilbagebetalingen i februar på 80.000 kr., påvirker kun saldoen på den selskabsretlige for-

dring. 

I perioden marts til maj, foretager kapitalejeren to hævninger og en tilbagebetaling. Begge 

hævninger er dog skattepligtige, som følge af at der stadig består en fordring i selskabets fa-

vør. 

I juli foretager kapitalejeren en tilbagebetaling på 50.000 kr., hvilket bevirker at der nu står en 

fordring i hans favør. Dette betyder, at denne fordring kan anvendes til modregning i den 

hævning, som foretages i august. 

Som det fremgår af ovenstående opgørelse af mellemregningen med kapitalejeren, opstår der 

en ny hævning efter LL § 16 E for alle de udbetalinger, som foretages mens saldoen er i sel-

skabets favør. Det vil sige, at alle hævninger medregnes, på nær den sidste på 20.000 kr., hvor 

der selskabsretligt eksisterer en fordring på kapitalejeren. Saldoen for mellemregningen med 

kapitalejeren i henhold til den selskabsretlige opgørelse ender på -10.000 kr., mens de samle-

de hævninger ender på 160.000 kr.  

Ovenstående er et klassisk eksempel på en kapitalejer, som ikke er bekendt med reglerne, og 

som derved i god tro løbende tilbagebetaler lånet, hvilket medfører dobbeltbeskatning, jf. af-

snit 5.2.4. 

5.2.4 Dobbeltbeskatning  

En tilbagebetaling af fordringen vil udligne den selskabsretlige gæld til selskabet. Tilbagebeta-

ling af gælden vil dog ikke ophæve beskatningen af beløbet, hvilket følger af bemærkningerne 

til lovforslaget50. Tilbagebetalingen, der betragtes som et tilskud i skattemæssig forstand idet 

der ikke eksisterer en skatteretlig fordring, skal dog ikke medregnes ved opgørelsen af den 

skattepligtige indkomst for selskabet. Dette fremgår af LL § 16 E, stk. 2.  

 

Såfremt den selskabsretlige fordring bliver udlignet ved tilbagebetaling, bliver kapitalejeren 

dobbeltbeskattet. Dette skyldes, at kapitalejeren skal betale skat af nogle udbetalinger, som er 

tilbagebetalt til selskabet, og kapitalejeren har derved ikke haft midlerne i hænde til vedva-

rende eje. På denne måde skal kapitalejeren anvende allerede beskattede midler, eller nye 

beskattede midler, som trækkes ud af selskabet, til at betale skatten af hævningerne. Der sker 

således en dobbeltbeskatning.  

 

Et eksempel herpå kunne være en kapitalejer, som havde foretaget en hævning omfattet af LL 

§ 16 E, på 1 mio. kr. I eksemplet ønskes hævningen beskattet som udbytte, og det antages, at 

kapitalejeren i forvejen har modtaget udbytte op til progressionsgrænsen, hvorved skattesat-

sen for udbytte vil være 42 % i henhold til PSL § 8 A, stk. 2. 

                                                        
50 L 199 (Lovforslag som fremsat, af den. 14. august 2012) – side 27 



Ulovlige kapitalejerlån – en praktisk tilgang 

 
 Side 50 ud af 91 

Kapitalejeren skal herefter finansiere skatten på 420.000 kr. af allerede beskattede midler. 

Såfremt skatten finansieres ved midler, som er beskattet som udbytte til den høje sats, skal 

man regne bagud for at få bruttoudbyttet på 724.138 kr.51 Skatten heraf svarer til 304.138 

kr.52  

Kapitalejeren ender hermed med at svare en skat på 724.138 kr., for at have lånt 1.000.000 

kr., svarende til en nettofinansieringsomkostning på 72,4 %. Og det skal bemærkes, at der i 

dette eksempel ikke er medtaget de lovpligtige selskabsretlige renter og den eventuelle bø-

destraf. 

Den samlede betalte skat har derved karakter af en enorm bøde, frem for en egentlig beskat-

ning, hvilket jeg vurderer at være kraftigt ude af proportioner. 

Taget i betragtning, at mange selskabsejere må formodes ikke at være regnskabskyndige, og 

der derfor kan opstå fejl på baggrund af manglende forståelse for væsentligheden af, at der 

sker adskillelse mellem selskabets økonomi og privatøkonomien, synes dobbeltbeskatningen 

ikke rimelig. Jf. eksempel 5.4 i afsnit 5.2.3, kan der forekomme situationer, hvor en kapitalejer 

af uvidenhed og eftersom dette kan forekomme logisk, tilbagebetaler lånet. Derved bliver 

denne kapitalejer, som forsøger at reparere lånet på, på hvad der må synes at være den mest 

logiske måde, straffet væsentligt. 

5.2.5 Trippelbeskatning 

Såfremt selskabet har udlånt midler til en efter LL § 2 nærtstående person til kapitalejeren, 

som hverken er kapitalejer eller ansat i selskabet, anses midlerne for at have passeret kapital-

ejeren. Beskatningen falder derved hos kapitalejeren, jf. lovforarbejderne53. Herefter betrag-

tes midlerne som at være givet som en gave fra kapitalejeren til den endelige modtager, og 

der skal herefter ske behørig gavebeskatning af beløbet, hvilket afhænger af relationen mel-

lem de to parter. Der vil på denne måde i de tilfælde hvor fordringen tilbagebetales, kunne 

opstå trippelbeskatning, eftersom hævningen først dobbeltbeskattes hos kapitalejeren, og 

herefter skal beneficianten gavebeskattes.  

 

Såfremt modtageren er omfattet af personer på listen af nærtstående, som det fremgår af BL § 

22, stk.1, er der i henhold til samme bestemmelse et bundfradrag på 61.500 kr. i 2016. Så-

fremt hævningerne overstiger dette beløb, skal der ske beskatning med 15 % heraf, jf. BL § 

23., stk. 1.  

 

Havde låntageren været minoritetskapitalejer/ansat i selskabet, og med en forbindelse omfat-

tet af LL § 2 med en kapitalejer med bestemmende indflydelse i selskabet, ville midlerne ikke 

blive betragtet som at have passeret kapitalejeren med bestemmende indflydelse, hvorved 

der ikke ville ske yderligere beskatning. 

                                                        
51 420.000 / 0,58 = 724.138 
52 724.138 * 0,42 = 304.138 
53 L 199 (Lovforslag som fremsat, af den 14. august 2012) – side 27 
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5.2.6 Udligning uden dobbeltbeskatning 

Som bemærket under afsnit 5.1.2, kan man undgå dobbeltbeskatning ved enten at udlodde 

fordringen som udbytte eller at udbetale den som løn. Der eksisterer flere metoder for udlod-

ning af fordringer end de ovennævnte to, herunder blandt andet eftergivelse af gæld. Det vil 

dog i praksis være sjældent, at muligheden for at eftergive gælden eksisterer, eftersom SL § 

215, stk. 1 indeholder ordlyden ”tilbageføres”, hvilket en eftergivelse af gælden ikke betragtes 

som.  

Metoderne medfører ikke beskatning for kapitalejeren, eftersom der skatteretligt ikke eksi-

sterer nogen fordring54, hvorved selve udligningen udelukkende er en selskabsretligt teknik. 

 

Øvrige metoder vil ikke blive gennemgået nærmere, eftersom dette ikke er i stil med opga-

vens hovedformål. 

5.2.6.1 Udbetaling af fordringen som løn 

Skatteministeren blev i forbindelse med lovforarbejderne spurgt af BDO om, hvorvidt en se-

nere ompostering af en privat hævning til løn, bogført på mellemregningskontoen, ville være 

en mulighed for at udligne lånet uden yderligere skattemæssige konsekvenser for kapitaleje-

ren. Til dette svarede Skatteministeren, at en sådan ompostering ville være en mulighed, og 

ikke medføre yderligere beskatning, såfremt de almindelige betingelser for, at kapitalejeren 

kunne modtage vederlag i form af løn, var overholdt. Når BDO refererer til ”yderligere be-

skatning”, menes, hvorvidt selskabets bogholderi ved bogføring af en lønomkostning til kapi-

talejeren indikerer, at kapitalejeren erhverver endelig ret til denne løn, hvorved han ville 

skulle beskattes heraf, og posteringen dermed ikke ville kunne anvendes til at udligne for-

dringen. Dette fastslår Skatteministeren dog ikke vil være tilfældet, hvorved det må lægges til 

grund for hans besvarelse, at denne mulighed for ompostering til løn eksisterer som følge af, 

at hævningen jo allerede skatteretligt er betragtet som udlodning af midler ved enten løn eller 

udbytte. Den bogføringsmæssige ompostering vil dermed udelukkende fungerer som en for-

malisering af det krav på løn, som kapitalejeren allerede har. 

 

Ovenstående metode er dog ved styresignal SKM2014.825.SKAT blevet fastslået, at dette vil 

medføre yderligere beskatning, idet kapitalejeren i så fald betragtes som at have erhvervet 

endelig ret til en ny lønudbetaling. SKAT melder i samme styresignal ud, at en tilbagebetaling 

uden dobbeltbeskatning skal ske som enten udlodning af fordringen som udbytte eller udbe-

taling som løn. Begge metoder stiller en række krav, jf. afsnit 5.1.2.1 og 5.1.2.2. 

 

Rent skatteretligt vil selskabet have fradrag for lønnen allerede ved udbetalingstidspunktet, 

ligesom at kapitalejeren ville skulle beskattes af lønnen på samme tidspunkt. Regnskabsmæs-

sigt og selskabsretligt vil tilgodehavendet først kunne udlignes i det øjeblik, der indgås en af-

tale mellem selskabet og kapitalejeren om udbetaling af lønnen. I mange tilfælde vil det være i 

                                                        
54 Den Juridiske Vejledning, afsnit C.B.3.5.3.3 
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det efterfølgende regnskabsår, såfremt udligningen for eksempel først sker, når revisor opda-

ger fejlen.  

 

Denne håndtering af tilbagebetaling af kapitalejerlånet kræver selvfølgelig, at der af selskabet 

sker korrekt indeholdelse af kildeskatter, og at disse ikke betales til SKAT, inden kapitalejeren 

har indbetalt beløbet til selskabet. Se desuden afsnit 5.2.8.  

 

I det følgende vil først en beregning for beskatning af en hævning på 100.000 kr. blive gen-

nemgået. Skattemæssigt er forholdet bragt i orden, så snart der svaret skat af hævningerne, 

men for at illustrere hvorledes håndteringen af indbetalingerne af kildeskatterne skal finde 

sted, er der taget udgangspunkt i et selskabs bogholderi. Den selskabsretlige udbetaling af 

fordringen som løn vil dermed også blive inddraget. 

 

AM-pligtig løn (bruttoløn)   100.000 

AM-bidrag heraf (8 %)   -8.000 

A-indkomst   92.000 

A-skat heraf (35 %)   -32.200 

Nettoløn   59.800 

      

Samlede skatter   40.200 
 Eksempel 5.5 - tilbageregning til bruttoindkomst, egen tilvirkning 

 

Det bemærkes i relation til ovenstående eksempel, at der er taget udgangspunkt i en kapital-

ejer med en trækprocent på 35. 
 

Når skatterne er beregnet, kan den skatteretlige og selskabsretlige håndtering af situationen 

begynde, og dette vil kunne ske i henhold til nedenstående trin: 

 

  Mellemregning     Renteindtægter   Lønomkostning   

1 100.000 10.050 3     10.050 2 4 100.000     

2 10.050 8.000 3                 

    32.200 3                 

    59.800 4                 

                        

  Bankbeholdning 1     Bankbeholdning 2     Skyldig A-skat   

    100.000 1 3 8.000 40.200 5   40.200 8.000 4 

        3 32.200         32.200 4 

        3 10.050             

                        
 Eksempel 5.6 – T-skitser, egen tilvirkning 
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Den første postering består af etableringen af kapitalejerlånet. Herefter foretages der rente-

beregning i postering 2. Kapitalejeren indbetaler renten og kildeskatterne ved postering 3. 

Herefter bogføres lønomkostningen med kildeskatterne som skyldige poster og nettoprove-

nuet (hvad der havde svaret til nettolønnen) som kredit på mellemregningen. Slutteligt indbe-

taler selskabet kildeskatterne til SKAT. 

 

Ved indbetaling af kildeskatterne og renterne, er det væsentligt at holde sig for øje, at der skal 

anvendes en anden bankkonto end den, som er anvendt til at oparbejde kapitalejerlån. An-

vendes den samme bankkonto, kan indbetalingerne anses som at have karakter af tilbagebeta-

ling. Derudover er selve tekstningen, samt at der foreligger en vurderingsberetning, også me-

get væsentlige, eftersom SKAT ellers vil kunne opfatte udligningen som en yderligere lønud-

betaling, jf. afsnit 5.1.2.4. 

5.2.6.2 Udlodning af fordringen ved udbytte 

Som nævnt under afsnit 5.2.6.1, har SKAT tilladt at den selskabsretlige fordring udloddes som 

udbytte eller udbetalt som løn, uden at dette vil have en skattemæssig konsekvens for kapital-

ejeren. Gældende krav for udlodning af udbytte skal naturligvis være overholdt, jf. afsnit 

5.1.2.1. 

 

Ved udlodning af udbytte, skal der i stil med udbetaling af løn, ligeledes ske korrekt indehol-

delse og indbetaling af kildeskatter. Derudover skal der som udgangspunkt ske tilbageregning 

til bruttoudbyttet, for at skatterne kan beregnes, og for at nettoprovenuet kan dække hævnin-

gerne. Der henvises til eksempel 5.3 og dertil hørende bemærkninger afsnit 5.1.2.1, for ek-

sempel på, hvorledes denne tilbageregning skal ske ved udlodning af fordringen ved udbytte. 

Udlodning af udbytte uden omregning til bruttoudbytte er kun relevant, såfremt kapitalejeren 

vælger at indbetale udbytteskatten til selskabet, idet der her blot skal udloddes et bruttoud-

bytte, svarende til den selskabsretlige fordring.  

 

Årsagen til at man som udgangspunkt vælger at tilbageregne til bruttoudbyttet er, at det kapi-

talejere må formodes typisk at forbruge hele det udbetalte beløb, idet det jo netop må være 

hensigten med lånet. Dette gør sig selvfølgelig også gældende ved udbetaling af fordringen 

som løn.  

5.2.7 Rentefradrag 

Lån omfattet af LL § 16 E, betragtes skatteretligt som hævninger uden tilbagebetalingspligt, 

hvorved der ikke eksisterer noget gældsforhold. At der skatteretligt ikke eksisterer noget 

gældsforhold betyder, at de selskabsretlige renter bliver betegnet som et skattepligtigt tilskud 

for selskabet, men uden at være fradragsberettiget for kapitalejeren. Disse tilskud vil ligeledes 

være skattepligtige, når/hvis de en dag føres tilbage fra selskabet til kapitalejeren gennem 

udbytte eller likvidationsprovenu. Der er dermed tale om dobbeltbeskatning af de selskabs-

retlige renter, hvilket kan betragtes som en yderligere ”straf” pålagt kapitalejerne ved at opta-
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ge disse lån. Forholdet omkring denne dobbeltbeskatning er ved høring af lovforslaget blevet 

kritiseret af FSR. Skatteministerens svar til kritikken var, som hans svar tidligere har været 

ved påpegning af dobbeltbeskatningsproblematikker, at kapitalejeren har kontrol over de 

udbetalinger som sker fra selskabet, og dermed selv er herrer over konsekvenserne55.   

 

Som det følger af Skatteministerens svar til spørgsmål fra BDO i forbindelse med lovforarbej-

derne, skal de tilskrevne renter ikke betragtes som et nyt lån omfattet af LL § 16 E, så længe at 

de afvikles på sædvanlige vilkår56. Dette giver mening i den forstand, at der ellers ville være 

tale om trippelbeskatning af renterne. 

5.2.8 Hæftelse af kildeskatter 

Som nævnt i afsnit 5.2.1, har selskabet indeholdelsespligt af kildeskatter, når hævninger om-

fattet af LL § 16 E skal beskattes. 

 

Eftersom indeholdelse af kildeskatterne skal ske senest på udbetalingstidspunktet, vil et ulov-

ligt kapitalejerlån som regel medføre overtrædelse af selskabets indeholdelsespligt. Selskabet 

hæfter herefter i henhold til KSL § 69, stk. 1 for den manglende betaling af kildeskat over for 

SKAT. SKAT kan vælge at gøre kravet gældende enten hos selskabet eller hos kapitalejeren. 

Såfremt SKAT gør kravet gældende over for selskabet, afhænger etableringen af en ny skatte-

pligtig hævning af, hvor betids kapitalejeren har indbetalt kildeskatterne til selskabet. Dette 

fremgår af den juridiske vejledning, hvor det står skrevet, at kildeskatterne ikke udgør en ny 

hævning omfattet af LL § 16 E, så længe at kapitalejeren indbetaler beløbet inden udgangen af 

selskabets selvangivelsesfrist for det indkomstår hvor kapitalejerlån er udbetalt57. Renter af 

skatten vil blive aktuelt, hvis selskabet ikke betaler det efteropkrævede krav inden for 14 da-

ge efter SKATs betalingspåkrav herom efter OL § 5, stk. 1.  

 

Forholdet ses desuden prøvet ved Skatteministeren i forbindelse med lovforarbejderne, jf. 

nedenstående svar afgivet af Skatteministeren til spørgsmål fra BDO, hvor BDO spørger: ”Kan 

det bekræftes, at det regreskrav, som selskabet erhverver mod hovedaktionæren når og hvis 

SKAT gør hæftelsen gældende overfor selskabet, udgør et nyt aktionærlån og derfor bliver om-

fattet af den foreslåede § 16 E?” 58, hvortil Skatteministeren svarede: ”Idet aktionærens gæld til 

selskabet er afhængig af, hvorledes opkrævningen af den ikke indeholdte skat gennemføres, er 

udgangspunktet, at der i det nævnte tilfælde ikke vil være tale om et nyt skattepligtigt aktionær-

lån.”59.  

 

Det skal bemærkes, at indbetalingen af kildeskatterne i praksis skal ske på en separat bank-

konto, for at kapitalejerens indbetaling af kildeskat ikke vil få karakter af tilbagebetaling af 

                                                        
55 L 199 høringsskema, side 20 
56 L 199 bilag 16 (Skatteministerens svar til BDO Statsautoriseret revisionsaktieselskab) – side 2 
57 Den Juridiske Vejledning, afsnit C.B.3.5.3.3  
58 L 199 bilag 10 (Spørgsmål fra BDO Statsautoriseret revisionsaktieselskab) – side 1 
59 L 199 bilag 16 (Skatteministerens svar til BDO Statsautoriseret revisionsaktieselskab) – side 2 
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kapitalejerlånet, som følge af lovens stramme regelsæt omkring opgørelsen af saldoens stør-

relse, jf. afsnit 5.2.3.  

5.3 Strafferetlige konsekvenser 

Når der tales om de strafferetlige konsekvenser, refereres der til de sager, hvor kapitalejeren 

er meldt til politiet, som efterfølgende har overdraget sagen til en domstol. Disse sager kan 

sanktioneres med bøde, hvilket desuden vil resultere i at retten til at fravælge revision forta-

bes. 

5.3.1 Bødestraf 

Idet ulovlige kapitalejerlån, udover at være en overtrædelse af SL, desuden er en strafferetlig 

overtrædelse, kan Erhvervsstyrelsen vælge at melde kapitalejeren til politiet, hvorefter politi-

et kan overdrage sagen til domstolene for domsfældelse. Herefter kan der sanktioneres med 

bødestraf i henhold til SL § 367, stk. 1. Bødens størrelse fremgår ikke af SL, men er tidligere i 

et notat udsendt til landets politi- og anklagemyndighed i 1995 af SØIK60 blevet henstillet til 

10 %61 og senere blevet fastslået ved dom afgivet af Højesteret i 1997 til 5 % af lånets hoved-

stol62, hvilket altså er gældende retspraksis i dag. Ved betegnelsen ”hovedstol” menes altså 

eksklusive renter. Det følger desuden af dommen, at såfremt lånet tilbagebetales inden for 

den af Erhvervsstyrelsen fastsatte frist, hvilket almindeligvis svarer til 6 uger, skal bødestør-

relsen halveres til en sats på 2,50 %.  

Det bemærkes, at der ved fastlæggelsen af bødestørrelsen i dommen, blev lagt vægt på lånets 

størrelse, hvoraf det udledes, at der i sager godt kan idømmes bødestraf med højere sats end 

de i praksis anvendte. Dette må dog imidlertid antages at høre til sjældenhederne, eftersom 

kapitalejerlånet i den pågældende sag lød på 1,2 mio. kr. tilbage i 1997, hvilket korrigeret for 

inflation svarer til væsentlig mere i dag. Der skal dermed ske forholdsvis store og ubetænk-

somme lovovertrædelser, for at en højere bødestørrelse vil kunne komme på tale. 

5.3.1.1 Forældelsesfrist 

Almindelig praksis foreskriver, at forældelsesfristen af bødedomme er på 2 år, jf. STRFL § 93, 

stk. 1, nr. 1. Det bemærkes dog, at idet et ulovligt kapitalejerlån er en tilstandsforbrydelse63, 

begynder forældelsesfristen først, når lånet inklusive lovpligtige renter er bragt i orden ved 

tilbagebetaling, jf. STRFL § 94, stk. 1. 

5.3.2 Suspension af selskabets mulighed for at fravælge revision 

I henhold til ÅRL § 135, stk. 6, fortaber et selskab retten til at fravælge revision efter stk. 1 i 

samme bestemmelse, så snart virksomheden accepterer et bødeforlæg eller dømmes for at 

have overtrådt blandt andet regnskabs-, selskabs- og/eller skattelovgivningen. Det skal hertil 

                                                        
60 Statsadvokaten for Særlig Økonomisk og international Kriminalitet 
61 Kapitalejerlån & Selvfinansiering – side 97 
62 U 1997.256.H 
63 Kapitalejerlån & Selvfinansiering – side 100 
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bemærkes, påtvungen revision som udgangspunkt ikke udelukker brugen af udvidet gennem-

gang, idet udvidet gennemgang kan vælges i stedet for revision. Erhvervsstyrelsen kan dog 

beslutte, at et selskab ikke har mulighed for at anvende udvidet gennemgang64. 

 

Det fremgår endvidere af bestemmelsen, at såfremt ét selskab i en koncern dømmes i henhold 

til førnævnte, gør suspensionen af retten til fravalg af revision sig gældende for alle tilknytte-

de selskaber i koncernen. 

 

I henhold til bestemmelsen, fortabes retten til fravalg af revision i de følgende 3 regnskabsår 

med mulighed for forlængelse med yderligere 2 regnskabsår fra Erhvervsstyrelsens side, så-

fremt de vurderer, at der er belæg herfor. Det må formodes at et krav fra Erhvervsstyrelsen 

om forlængelse af perioden kunne være tilfældet, hvis de eller revisor finder væsentlige fejl og 

mangler ved gennemgangen af de efterfølgende årsrapporter. 

5.4 Erstatningsretlige konsekvenser 

Såfremt det konstateres, at kapitalejeren ikke er i stand til at tilbagebetale et kapitalejerlån i 

strid med SL § 210, risikerer ledelsen at ifalde et erstatningsansvar, såfremt netop kapitalejer-

lånet har tilført en kreditor et tab. Dette fremgår af SL § 215, stk. 2 ved følgende ordlyd: 

”…indestår de personer, der har truffet aftale om eller opretholdt dispositioner i strid med §§ 206 

og 210 for det tab, som kapitalselskabet måtte blive påført”. Det bemærkes dog, at ledelsen 

først indestår i det øjeblik, hvor det konstateres, at låntageren ikke er i stand til at tilbagebeta-

le lånet. Det vil blive vurderet blandt andet på baggrund af de vilkår med hensyn til tilbagebe-

taling, som lånet er optaget på baggrund af. Mange kapitalejerlån opstår dog som en simpel 

mellemregning med kapitalejeren, og der eksisterer derfor ikke en fordring med et tilknyttet 

gældsbrev, hvoraf vilkår fremgår. Derfor vil et sådan lån, som nævnt under afsnit 5.1, i hen-

hold til GBL § 5, stk. 1 blive etableret på anfordringsvilkår, hvilket har den konsekvens, at ka-

pitalejeren indestår, så snart selskabet og dettes eventuelle konkursbo fremsætter betalings-

påkrav. 

I praksis skal SL § 215 ses anvendt i forbindelse med SL § 361, hvoraf det følger, at ”ledelsen, 

som under udførelsen af deres hverv forsætligt eller uagtsomt har tilføjet kapitalselskabet skade, 

er pligtige til at erstatte denne.”, hvor ledelsen hæfter på objektivt grundlag efter SL § 215 som 

følge af, at denne ”har truffet aftale om eller opretholdt lånet”65. SL § 361 vil komme i anven-

delse i relation til graden af culpøs adfærd, som ledelsen har udvist, hvor det må antages, at 

optagelsen og opretholdelsen af et ulovligt kapitalejerlån i de fleste tilfælde vil blive anset som 

groft uagtsomt, hvorved ledelsen vil være erstatningsansvarlig. 

5.5 Revisions- og regnskabsretlige konsekvenser 

Som omtalt i afgrænsningen, vil udelukkende de revisions- og regnskabsretlige konsekvenser 

med direkte konsekvens for kapitalejeren blive behandlet i opgaven. Eventuelle faldgrupper 

                                                        
64 https://erhvervsstyrelsen.dk/ulovlige-kapitalejerlaan 
65 Kapitalejerlån & Selvfinansiering – side 84 
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og konsekvenser for revisor samt øvrige mere regnskabsspecifikke note- og skemakrav vil 

dermed ikke blive gennemgået. 

De revisions- og regnskabsretlige forhold, som er vurderet at have konsekvenser for kapital-

ejerne, er revisors anmærkning om en supplerende oplysning, hvilket vil blive gennemgået i 

det følgende. 

5.5.1 Krav til supplerende oplysning 

Supplerende oplysninger kan afgives i flere af de forskellige former for erklæringer, som en 

godkendt revisor efter RVL § 10, stk. 1 kan afgive på regnskabet. Såfremt forholdet af den 

supplerende oplysning vurderes at være væsentligt at nævne (jf. afsnit 4.3), skal forholdet 

omtales i en supplerende oplysning til revisors påtegning på regnskabet. For regnskaber med 

revisionspåtegning, følger dette af erklæringsbekendtgørelsens66 § 7, stk. 1, hvoraf følgende 

fremgår af bestemmelsens stk. 2, 2. pkt.: ”Der skal endvidere særskilt gives supplerende oplys-

ninger om forhold, som revisor er blevet bekendt med under sit arbejde, og som giver en begrun-

det formodning om, at medlemmer af ledelsen kan ifalde erstatnings- eller strafansvar”  

Overtrædelse af selskabslovgivningen nævnes specifikt, hvilket ulovlige kapitalejerlån i strid 

med SL § 210 som bekendt er en overtrædelse af.  

Der skal endvidere afgives supplerende oplysning ved regnskaber behæftet med en erklæring 

om udvidet gennemgang. Ved denne erklæringstype findes lovhjemmel i erklæringsbekendt-

gørelsens § 9, stk. 1, nr. 7. 

Ved anvendelsen af erklæringstyperne ”review” og ”assistance med regnskabsopstilling”, kan 

der ikke afgives supplerende oplysning om ulovlige kapitalejerlån, eftersom der i henhold til 

erklæringsbekendtgørelsens §§ 14 og 19 alene gives supplerende oplysninger om forhold, 

som er inden for regnskabet/erklæringsemnet.  

 

Formålet med en supplerende oplysning er at informere regnskabslæser om forhold, som ikke 

har en direkte påvirkning på de værdier, som regnskabet repræsenterer, men som muligvis 

kan få en påvirkning på øvrige forhold omkring regnskabet eller personer med stor betydning 

for virksomhedens drift. Supplerende oplysninger er inddelt i to kategorier: (1) supplerende 

oplysninger vedrørende forhold i regnskabet og (2) supplerende oplysninger vedrørende an-

dre forhold, hvoraf en oplysning om et kapitalejerlån falder under sidstnævnte kategori. 

 

En supplerende oplysning om overtrædelse af SL § 210 kunne for eksempel have følgende 

ordlyd: 

 

”Supplerende oplysninger vedrørende andre forhold 

Uden at det har påvirket vores konklusion, skal vi henlede opmærksomheden på, at selskabet ved 

en fejl har ydet et ulovligt kapitalejerlån i strid med selskabsloven, hvorved ledelsen kan ifalde 

ansvar. ” 

                                                        
66 Bkg. nr. 668 af 26. juni 2008 
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Såfremt lånet inden underskriftsdatoen er tilbagebetalt, vil dette endvidere blive nævnt i den 

supplerende oplysning.  

 

Der vil endvidere skulle afgives supplerende oplysning om manglende indeholdelse af kilde-

skatter, hvilket vil være tilfælde ved de fleste ulovlige kapitalejerlån, jf. afsnit 5.2.8. 

 

En supplerende oplysning har den konsekvens for kapitalejeren, at risikoen for, at det ulovlige 

kapitalejerlån bliver opdaget af Erhvervsstyrelsen og SKAT, forøges markant. Såfremt Er-

hvervsstyrelsen bliver bekendt med forholdet, vil der blive sanktioneret herfor, ligesom Er-

hvervsstyrelsen vil underrette SKAT67 og muligvis anmelde sagen til politiet. Alle tre myndig-

heder har som nævnt tidligere i opgaven en række sanktionsmuligheder over for kapitaleje-

ren og selskabet. 

 

En supplerende oplysning har yderligere den konsekvens for kapitalejeren, at omverdenen 

bliver gjort bekendt med det forhold, at der eksisterer et ulovligt kapitalejerlån. Dette kan 

opfattes negativt af regnskabslæsere, både med og uden kendskab til lovgivningen. Det kan få 

kapitalejeren til at fremstå, som om vedkommende ikke har styr på overholdelse af lovgivnin-

gen, og derved stiller selskabet i dårligt lys, hvilket blandt andet er dårligt for kapitaltilgang i 

form af potentielle investorer.  

 

Slutteligt kan det nævnes, at et ulovligt kapitalejerlån sandsynligvis betyder, at kapitalejeren 

skal søge assistance til korrekt reparation af dispositionen hos en fagkyndig rådgiver, herun-

der en revisor, advokat eller anden skatterådgiver, for at sikre sig, at udligningen af kapital-

ejerlånet bliver håndteret korrekt i henhold til gældende bestemmelser herom. Disse rådgive-

re kræver ofte store honorarer, især for specialopgaver, såsom udredning af et ulovligt kapita-

lejerlån, eftersom kompleksiteten i det faglige stof er høj. 

5.6 Delkonklusion 

Konsekvenserne ved at optage et ulovligt kapitalejerlån er omfattende.  

 

Selskabsretligt, bliver kapitalejeren mødt med et påkrav om tilbagebetaling af det ulovlige lån, 

enten i form af en decideret tilbagebetaling eller ved udlodning af fordringen som udbytte 

eller udbetalt som løn. Lånet skal tilbagebetales inklusive lovpligtige renter. 

 

Skatteretligt, bliver lånet ikke anset som et lån, men som en hævning uden tilbagebetalings-

pligt. Dette betyder dels, at der skal ske beskatning af lånet som enten løn eller udbytte. Der-

udover betyder det, at de lovpligtige selskabsretlige renter skattemæssigt ikke betragtes som 

renter, men i stedet et tilskud, hvilket bliver skattepligtigt for selskabet og ikke fradragsberet-

tiget for kapitalejeren.  

                                                        
67 https://erhvervsstyrelsen.dk/ulovlige-kapitalejerlaan 
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Såfremt lånet ikke tilbagebetales til selskabet, har beskatningen dog ingen reel effekt, idet der 

blot sker beskatning af midler, som kapitalejeren har fået stillet til rådighed. En konsekvens 

kan dog være i det tilfælde, hvor kapitalejeren ikke har været bevidst om reglerne, og bliver 

ramt af topskat eller den høje sats for beskatning af udbytte. Dette kunne muligvis have været 

undgået, hvis der var foretaget skatteplanlægning, og midlerne ikke var kommet til beskat-

ning på et utilsigtet tidspunkt.  

Hvis lånet tilbagebetales, vil dette medføre dobbeltbeskatning for kapitalejeren. Kapitalejeren 

vil nemlig i sådan et tilfælde skulle svare skat nogle midler som er blevet betalt tilbage til sel-

skabet, hvorved skatten skal betales af enten allerede beskattede midler eller af nye beskatte-

de midler, som trækkes ud af selskabet. Til gengæld er der i LL § 16 E indsat en bestemmelse 

som betyder, at en tilbagebetaling ikke er skattepligtig for selskabet, hvorved der ikke opstår 

trippelbeskatning. 

 

Optagelsen af et kapitalejerlån medfører endvidere i de fleste tilfælde, en overtrædelse af sel-

skabets pligt til at indeholde kildeskatter. Såfremt kapitalejeren indbetaler de indeholdte kil-

deskatter til selskabet, inden selskabets selvangivelsesfrist for det indkomstår hvor udbeta-

lingen er fundet sted, medfører kildeskatterne dog ikke en nyt skattepligtig hævning. 

 

Opgørelsen af lånets/hævningernes størrelse fungerer forskelligt i de to regelsæt. Selskabs-

retligt, opgøres lånets størrelse blot som saldoen i henhold til selskabets bogholderi ultimo for 

perioden, hvilket betyder, at lånet vil blive reduceret med kapital indbetalt i løbet af året. 

Skatteretligt, anses hver enkelt hævning, som foretages mens saldoen er i selskabets favør, 

som en selvstændig hævning uden tilbagebetalingspligt. Løbende tilbagebetalinger ophæver 

dermed ikke beskatningen af de foretagne udbetalinger.  

 

Overtrædelsen af reglerne om ulovlige kapitalejerlån strækker sig endvidere over i de straffe-

retlige rammer, hvori kapitalejeren kan ifalde ansvar og straffes med bøde i henhold til be-

stemmelserne om erstatningsansvar i SL. Derudover bliver selskabet ved et bødeforlæg pålagt 

revision i minimum 3 år, med mulighed for forlængelse i yderligere 2 år fra Erhvervsstyrel-

sens side. Selskabets årsregnskab bliver samtidig hermed af revisor påført en supplerende 

oplysning om forholdet, hvilket kan opfattes negativt af omverdenen. 
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6. Sammenfattende case 

I dette afsnit, gennemgås en fiktiv case, som beskriver et tilfælde, hvor alle aspekter og konse-

kvenser ved ulovlige kapitalejerlån bliver berørt, med enkelte undtagelser. Der vil for eksem-

pel kun blive anvendt 1 metode for udligning af lånet, der vil kun blive taget udgangspunkt i et 

selskab med 1 kapitalejer mv. 

6.1 Case beskrivelse 

I casen tages udgangspunkt i selskab A ApS, som ejes 100 % af A Holding ApS, som ultimativt 

ejes 100 % af den fysiske person, A. A er desuden ansat som direktør i A ApS, som har flere 

ansatte. A, såvel som flere af de øvrige ansatte i selskabet, tager almindeligvis på forretnings-

rejser, hvor udgifter på firmaets kreditkort til mindre småindkøb, som er af privat karakter, 

kan opstå. Det er fast kutyme i selskabet, at der efter endt rejse sker en sædvanlig rejseafreg-

ning, hvorefter den ansatte tilbagebetaler de private udgifter, som måtte have forekommet 

under rejsen. Der er nedskrevne forretningsgange for, hvorledes dette håndteres i praksis. 

Om As personlige økonomiske forhold kan det nævnes, at A har anvendt hele progressions-

grænsen for sin aktieindkomst, og at As øvrige indkomst overstiger bundfradraget for topskat. 

Grænserne er på henholdsvis 50.600 kr. og 499.130 kr. før AM-bidrag i 201568.  

 

I 2015 foretager A en række hævninger fra A ApS til sin private konto. Eftersom A indirekte 

har bestemmende indflydelse i A ApS, gennem sit ejerskab af A Holding ApS, er forbindelsen 

omfattet af LL § 2, hvorved alle hævningerne som udgangspunkt er omfattet af LL § 16 E, lige-

som de er forbudte i henhold til SL § 210.  

 

I forbindelse med revisors gennemgang af årsregnskabet i foråret 2016, konstateres det, at 

der i regnskabsåret er opstået et ulovligt kapitalejerlån. Idet revisor vurderer, at lånet samlet 

set ikke kan betragtes som en fejlekspedition, eller værende som led i en sædvanlig forret-

ningsmæssig disposition, og da lånets størrelse ikke kan betegnes som værende af en bagatel-

agtig karakter, er revisor nødsaget til at afgive revisionspåtegningen med en supplerende op-

lysning om forholdet. Den supplerende oplysning vil blive udformet med følgende ordlyd:  

 

Supplerende oplysninger vedrørende andre forhold 

Uden at det har påvirket vores konklusion, skal vi henlede opmærksomheden på̊, at selskabet ved 

en har ydet et ulovligt kapitalejerlån i strid med selskabsloven, hvorved ledelsen kan ifalde an-

svar. Lånet er indfriet efter statusperioden.  

 

Revisor vurderer ikke, at der er mulighed for omgørelse, eftersom hævningerne har stået på 

over en længere periode, og kapitalejeren burde være bekendt med forbuddet mod kapita-

lejerlån gennem hans længerevarende status som kapitalejer og direktør. 

                                                        
68 http://skat.dk/skat.aspx?oId=satser 
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6.2 Opgørelse af hævningerne/fordringen 

Efter at kapitalejeren er blevet gjort opmærksom på lovovertrædelsen, anmoder kapitalejeren 

revisoren om at lånet straks skal indfries og de skattemæssige forhold bringes i orden.  

 

Det er herefter nødvendigt at opgøre størrelsen på den selskabsretlige fordring, samt hvor 

meget hævningerne efter LL § 16 E samlet beløber sig til. Dette kan både selskabsretligt og 

skatteretligt opgøres som følger, på baggrund af selskabets bogholderi: 

 

Dato Transaktionsbeløb Saldo LL § 16 E Saldo LL § 16 E 

05-01-2015 25.000 25.000 0 0 

07-01-2015 -25.000 0 0 0 

12-02-2015 1.000 1.000 0 0 

13-02-2015 800 1.800 0 0 

14-02-2015 1.200 3.000 0 0 

15-02-2015 950 3.950 0 0 

16-02-2015 -3.950 0 0 0 

03-04-2015 12.000 12.000 12.000 12.000 

04-05-2015 -12.000 0 0 12.000 

24-05-2015 -5.000 -5.000 0 12.000 

05-06-2015 3.500 -1.500 0 12.000 

06-06-2015 2.500 1.000 2.500 14.500 

08-10-2015 450.000 451.000 450.000 464.500 

15-11-2015 650.000 1.101.000 650.000 1.114.500 

31-12-2015 0 1.101.000 0 1.114.500 
 Eksempel 6.1 – opgørelse af lånets/hævningernes størrelse 

 

Samtlige hævninger på mellemregningskontoen vil i det følgende blive gennemgået, og det vil 

blive vurderet, hvorvidt de er omfattet af LL § 16 E. 

1. Hævning foretaget den 5. januar på 25.000 kr. vedrører en udbetaling, som selskabets 

bogholder ved en fejl har overført til kapitalejerens konto. Kapitalejeren har umiddel-

bart herefter tilbagebetalt beløbet. Hævningen er derved sket som følge af en enkelt-

stående administrativ fejl, og det må formodes, også det tidsmæssig perspektiv taget i 

betragtning, at det kan godtgøres, at der er tale om en fejlekspedition, som i dette til-

fælde er undtaget for LL § 16 E. 

2. Selskabets betaling af private udgifter i forbindelse med forretningsrejse mellem den 

12. – 15. februar på samlet 3.950 kr. Beløbet er dagen efter afslutning af rejsen tilbage-

ført til selskabets konto. Som følge af at disse transaktioner sker regelmæssigt i selska-

bet af både kapitalejeren og de øvrige ansatte, kan transaktionerne betragtes som væ-

rende sædvanlige forretningsmæssige dispositioner, som derved er undtaget for be-

skatning. 
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3. Selskabets udlæg for en af kapitalejerens private udgifter på 12.000 kr. den 3. april, 

hvor tilbagebetaling sker omtrent 1 måned efter. Taget det tidsmæssig aspekt i be-

tragtning, må en tilbagebetalingstid på 1 måned kunne være at betragte som tilstræk-

keligt hurtig til, at der kan være tale om en fejlekspedition. Eftersom at der ikke er tale 

om en enkelt fejl, må det dog formodes at hævningen ikke vil blive accepteres som 

undtaget for beskatning, hvilket SKAT har indikeret at de lægger stor vægt på. 

4. Hævninger foretaget den 5. og 6. juni på henholdsvis 3.500 kr. og 2.500 kr. Det er kun 

hævningen foretaget den 6. juni, som skal beskattes, som følge af at der eksisterer en 

gæld til kapitalejeren, hvilket er gyldigt til modregning af hævningerne. Denne gæld er 

tilstrækkelig stor til at indeholde den første hævning. 

5. Hævninger foretaget den 8. oktober og 15. november på henholdsvis 450.000 kr. og 

650.000 kr. Overførslerne er foretaget til at finansiere nogle større private anskaffel-

ser. Begge hævninger er uden tvivl omfattet af LL § 16 E.  

 

Det fås herefter, at gælden til kapitalejeren udgør ultimo regnskabsåret 1.101.000 kr., mens 

de skatteretlige hævninger foretaget i tidsrummet april til december 2015 samlet beløber sig 

til 1.114.500 kr.  

6.3 Renteberegning 

Den selskabsretlige hovedstol på gælden på 1.101.000 kr. skal herefter renteberegnes med 

10,05 %. Renten vil for regnskabsåret 2015 udgøre 110.651 kr. Der tages ikke med i eksem-

plet, at der skal beregnes renter frem til datoen for tilbagebetaling. 

  

Den samlede gæld udgør efter tillæg af de beregnede lovpligtige renter 1.211.651 kr. 

6.4 Berigtigelse af de foretagne dispositioner – selskabsretligt og skatteretligt 

Udligningen af gælden anbefales gjort enten som udlodning af fordringen som udbytte, eller 

udbetaling som løn, for at undgå dobbeltbeskatning. Dette betyder desuden, at revisor udar-

bejder en vurderingsberetning, som værdiansætter fordringen, hvilken som minimum andra-

ger værdien af det udloddet udbytte eller udbetalte løn. Vurderingsberetningen forelægges 

ved den ordinære generalforsamling. 

 

For at kunne sammenligne hvilke skattemæssige konsekvenser de to metoder har for kapital-

ejeren, er det nødvendigt at beregne den skattemæssig konsekvens ved hver metode.  

6.4.1 Udlodning af udbytte 

Det antages i eksemplet, at selskabet opfylder gældende kriterier for at en udbytteudlodning 

kan finde sted. Eftersom selskabet er pligtig til at indeholde 27 % udbytteskat af bruttoudlod-

ningen, skal der enten regnes tilbage til et bruttoudbytte, eller kapitalejeren skal indbetale 

udbytteskatten. Det antages i casen, at kapitalejeren har likviditeten til at indbetale udbyttes-

katten. 
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Selskabet skal herefter udlodde udbytte med 1.211.651 kr.  

 

Som benævnt under case beskrivelsen, overstiger As aktieindkomst i forvejen progressions-

grænsen i medfør af PSL § 8 A, stk. 2, hvorfor hele udbyttet skal beskattes med 42 %, jf. PSL § 

8 A, stk. 2.  

 

Udregningen af beskatningen følger i det nedenstående: 

 

Fradragsberettiget lønomkostning 1.211.651 

Selskabsskat heraf (23,50 %) -284.738 

    

Deklareret udbytte 1.211.651 

Udbytteskat 42 % heraf -508.893 

Nettoudbytte 702.758 

    

Samlede skatter 793.631 

    

Effektiv skattesats 65,50% 
Eksempel 6.2 – samlede skatter ved udlodning ved udbytte 

 

Det fremgår af eksempel 6.2, at A skal betale udbytteskat med 508.893 kr. For at de samlede 

skatter som skal betales ved de to metoder kan sammenlignes, skal desuden den selskabsskat 

som udbetaling af løn giver fradrag for, medregnes som en ”yderligere” beskatning, ved ud-

lodning af udbytte, idet udbytte ikke giver fradrag i den skattepligtige indkomst for selskabet. 

Selskabets overskud skal dermed pålignes satsen for 2015 på 23,5 % i selskabsskat i henhold 

til SEL § 17, stk.1, svarende til 284.738 kr. De samlede skatter som pålignes ved udlodning ved 

udbytte udgør dermed 793.631 kr., svarende til en effektiv skattesats på 65,50 %. Det be-

mærkes dog, at den selskabsskat spares ved udbetaling af løn, ikke vil have den samme skat-

teværdi, når beløbet udbetales privat, eftersom beløbet skal beskattes i den personlige ind-

komst når dette sker. Derved vil der skulle fratrækkes en smule til den foroven nævnte skat-

tesats, ved en nøje sammenligning. 

6.4.2 Udbetaling af løn 

Såfremt lånet ønskes udlignet ved udbetaling af løn, skal lønnen kunne anses som værende et 

tilpas vederlag for kapitalejerens indsats i virksomheden, hvilket i dette eksempel antages at 

være tilfældet.  

 

Som det fremgår af case beskrivelsen, overstiger As øvrige indkomst topskattegrænsen, og A 

skal som følge heraf betale topskat hele lønnen. 

For ikke at udvide eksemplet, uden at dette ville bidrage med yderligere forståelse af emnet, 

er det lagt til grund for beregningen, at A ikke er medlem af folkekirken, og at den kommune, 
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som A er bosiddende i, har en kommuneskattesats, som berettiger til, at A ved udbetalingen af 

lønnen netop rammer skatteloftet efter PSL § 19 på 51,95 % for bundskat, topskat og kom-

muneskat tilsammen.  

 

AM-pligtig løn (bruttoløn)   1.211.651 

AM-bidrag heraf (8 %)   -96.932 

A-indkomst   1.114.719 

A-skat heraf (51,95 %)   -579.096 

Nettoløn   535.622 

      

Samlede skatter   676.029 

      

Effektiv skattesats   55,79% 
Eksempel 6.3 – udlodning ved løn 

 

Som det fremgår af eksempel 6.3, vil As bruttoløn på 1.211.651 kr. skulle svare et AM-bidrag 

på 96.932 kr. og en A-skat på 579.096 kr. Dermed bliver A samlet set beskattet af indkomst-

skatter svarende til 676.029 kr., hvilket svarer til en effektiv skattesats på 55,79 %. 

 

Idet den laveste effektive skattesats fås ved overførsel af fordringen til A som løn, anvendes 

denne metode. 

6.4.3 Korrekt berigtigelse af de foretagne dispositioner 

Eftersom beskatning ved løn viste den laveste effektive skattesats, ville kapitalejeren blive 

anbefalet denne metode. Det er herefter meget væsentligt, at udligningen af fordringen hånd-

teres korrekt.  

I det følgende er illustreret ved T-skitser af selskabets berørte konti i bogholderiet, hvorledes 

denne udligning skal ske. 

 

  Mellemregning     Renteindtægter     Lønomkostning   

1 1.101.000 110.651 3     110.651 2 4 1.211.651     

2 110.651 96.932 3                 

    579.096 3                 

    424.972 4                 

                        

  Bankbeholdning 1     Bankbeholdning 2     Skyldig A-skat   

    1.101.000 1 3 96.932 676.028 5 5 676.028 96.932 4 

        3 579.096         579.096 4 

        3 110.651             

                        
 Eksempel 6.4 – T-skitser ved udlodning ved løn 
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Som det fremgår, er første postering etableringen af mellemregningen (dette er i eksemplet 

blot indført som 1 postering). Herefter beregnes de lovpligtige renter. Nu skal kapitalejeren 

indbetale renterne og de beregnede kildeskatter, som selskabet hæfter for. Indbetalingerne 

sker på en separat bankkonto, for derved ikke have karakter af tilbagebetaling. Lønnen vil nu 

kunne bogføres, og fordringen bliver hermed udlignet og selskabet kan herefter foretage beta-

lingen af kildeskatterne til SKAT.  

6.5 Erhvervsstyrelsens reaktion 

Erhvervsstyrelsen har i mellemtiden udsendt en frist om tilbagebetaling af lånet på 6 uger, 

sammen med et krav om udarbejdelsen af en revisorerklæring, så snart midlerne er tilbage-

ført selskabet. Idet lånet er tilbagebetalt, udarbejder revisor en erklæring herom, således at 

ledelsen undgår risikoen for den forhøjede bødestraf. 

 

Erhvervsstyrelsen lader ved samme lejlighed sagen overgå til politiet i medfør af SL § 367, stk. 

1, som følge af at Erhvervsstyrelsen finder overtrædelsen i nærværende eksempel for væsent-

lig. 

6.6 Anklagemyndighedernes reaktion 

Politiet ønsker kapitalejeren retsforfulgt og overdrager derfor sagen til en domstol. Det findes 

i denne forbindelse, at kapitalejeren skal pålægges en bødestraf på 2,5 %. Bøden nedsættes 

fra 5 %, som følge af at tilbagebetaling af lånet er sket inden for Erhvervsstyrelsens fastsatte 

frist herfor. Kapitalejeren bliver på baggrund heraf personligt pålagt en bøde på 27.525 kr. 

 

Det følger derudover, at selskabet i medfør af ÅRL § 135, stk. 6, får suspenderet retten til at 

fravælge revision efter ÅRL § 135, stk. 1 i de følgende 3 regnskabsår. Eftersom det i casen an-

tages, at Erhvervsstyrelsen ikke finder væsentlige fejl og mangler ved deres kontrol af årsrap-

porten, besluttes det ikke at suspensionen skal forlænges med yderligere 2 år. 

6.7 Øvrige konsekvenser for kapitalejeren 

Som beskrevet under afsnit 5.4, vil et senere tab for selskabet eller selskabets kreditorer kun-

ne medføre retsforfølgelse af kapitalejeren, såfremt det kan bevises, at kapitalejerlånet har 

indflydelse på tabet. 

6.8 Samlede konsekvenser for kapitalejeren 

Som det fremgår af casen, oplever kapitalejeren både konsekvenser i kontant form, herunder 

beskatning, renter, bøder samt tvungen revision, og konsekvenser i mere blød form, såsom 

den supplerende oplysning i årsregnskabet. Årsagen til, at jeg kategoriserer den supplerende 

oplysning som en ”blød” konsekvens er, at denne i omverdenens øjne kan blive opfattet nega-

tivt, mens den i sig selv ikke udgør nogen ulempe for kapitalejeren. 

 



Ulovlige kapitalejerlån – en praktisk tilgang 

 
 Side 66 ud af 91 

Som det fremgår af eksemplet, skal A beskattes med et beløb svarende til 676.029 kr., hvilket 

dog ikke kan ses som værende en straf, idet kapitalejeren jo har haft pengene til rådighed. 

Såfremt han havde forsøgt at planlægge sin øvrige indkomst for at optimere skatten med hen-

syn til topskat, kan den topskat, som A ellers kunne have udskudt til senere år, betragtes som 

et tab for A. 

 

Derudover bliver A pålagt at indbetale renter til selskabet på 110.651 kr., hvilke i skattemæs-

sig forstand bliver opfattet som et skattepligtigt tilskud til selskabet, samtidig med at de ikke 

er fradragsberettiget i den personlige indkomst. Det kan dertil nævnes, at renterne desuden 

vil være skattepligtige, når de en dag bliver udloddet fra selskabet som udbytte eller likvidati-

onsprovenu, hvormed der er sket en dobbeltbeskatning. 

 

Kapitalejeren er desuden af domstolen blevet pålagt en bøde på 2,50 % af hovedstolen, sva-

rende til 27.525 kr. 

 

Selskabet er derudover som følge af bødeforlægget, blevet tvunget til at lade årsregnskabet 

revidere 3 år frem i tid, hvilket kan være en yderligere omkostning for selskabet, ligesom at 

selskabets revisor har assisteret med korrekt udligning af kapitalejerlånet samt erklæring om 

tilbagebetaling, hvilket revisor har taget et honorar for. 

 

Jeg mener, at de sanktioner, som A bliver underlagt, overordnet set er retfærdige. Et lån på 

over 1 mio. kr. må vurderes at være væsentligt, og det må forventes, at A som virksomheds-

ejer er bekendt med reglerne. Selve beskatningen virker rimelig, eftersom en tilsvarende be-

skatning også havde været tilfældet, hvis pengene var blevet udbetalt på korrekt vis som løn 

eller udbytte. A kommer til at betale topskat af hele beløbet, en skat som A muligvis kunne 

have undgået ved planlægning af skatten. Her må jeg dog tilslutte mig Skatteministerens 

holdning med hensyn til at kapitalejeren selv er herrer over konsekvenserne. Selskabets på-

lagte revisionspligt synes også retfærdig, eftersom Erhvervsstyrelsen naturligvis ønsker en 

professionel tredjemands indsigt i selskabets regnskaber, for at undgå, at lignende tilfælde 

sker i fremtiden. Strafrenten forekommer mig også at være fornuftig. Jeg mener dog, at straf-

renten burde være fritaget for beskatning i selskabet, ligesom en tilbagebetaling af fordringen 

er i henhold til LL § 16 E, stk. 2, for derved at undgå at der sker dobbeltbeskatning. 

  



Ulovlige kapitalejerlån – en praktisk tilgang 

 
 Side 67 ud af 91 

7. Bestemmelsens effekt på nedbringelse af udlån 

De tidligere afsnit i hovedopgaven omhandlede teorien og praksis omkring ulovlige kapita-

lejerlån. Jeg vil nu i opgaven søge at finde svar på, om Skatteministeriet, med indførelsen af 

bestemmelsen i LL, rent faktisk har formået at nedbringe antallet af ulovlige kapitalejerlån.  

 

Jeg vil i analysen primært tage udgangspunkt i analyser og surveys fra FSR, analysebureauet 

Experian samt SKAT, ligesom jeg vil blive anvende artikler og data fra Erhvervsstyrelsen. 

7.1 SKATs og Erhvervsstyrelsens reaktion på LL § 16 E 

Siden indførelsen af LL § 16 E, har både SKAT og Erhvervsstyrelsen haft øget fokus på ulovlige 

kapitalejerlån. Idet det netop var hensigten med lovindgrebet, at disse lån skulle reduceres, 

giver det også mening med det øgede fokus fra myndighedernes side. Det har været priorite-

ret højt af begge instanser gennem længere tid at forfølge og eliminere disse lån.  

 

Dette fremgår af SKATs indsatsplan for 2016, hvilket er en rapport, som SKAT udgiver hvert 

år, der viser de områder, som SKAT vil have øget fokus på for det kommende år. I rapporten 

skriver SKAT, at blandt andet selskaber, som foretager transaktioner med kapitalejeren, fort-

sat vil være omfattet af kontrolindsatsen69. Det bemærkes endvidere i rapporten, at indsatsen 

vil tage afsæt i 3.500 årsregnskaber med supplerende oplysning eller forbehold vedrørende 

ulovlige kapitalejerlån70. Indsatsen vil være løbende, hvilket vil sige, at den ikke har nogen 

slutdato. Ifølge rapporten koncentrerer SKAT deres indsats ved hjælp af revisors oplysninger 

til omverdenen71. 

 

Erhvervsstyrelsen har i deres nyhedsbrev fra maj 2015 bekræftet, at forholdet omkring øget 

kontrol af disse dispositioner også gør sig gældende for dem72. Her fremgår det, at 1.600 sel-

skaber vil modtage breve vedrørende forhold, der skal bringes i orden. Det ses endvidere i 

Erhvervsstyrelsens årsregnskab for 2015, hvor området er et punkt under årets resultatop-

fyldelse, at der er rejst sager på alle lån (det antages, at der menes alle lån, som er opdaget af 

Erhvervsstyrelsen) på over 100.000 kr., og at der vil blive foretaget politianmeldelse på de 

groveste73. 

Det bemærkes imidlertid, at Erhvervsstyrelsen har en anden tilgang til at fremsøge de ulovli-

ge lån. Erhvervsstyrelsen gør også brug af revisors anmærkninger i årsregnskaberne, men 

udnytter ligeledes i stigende grad de digitalt indberettede regnskaber (XBRL), som kan an-

vendes til systematisk at sortere i de oplysninger, som de finder relevante at kigge nærmere 

                                                        
69 SKAT kontrolaktiviteter 2016 – side 23 
70 SKAT kontrolaktiviteter 2016 – side 23 
71 SKAT kontrolaktiviteter 2016 – side 23 
72 https://erhvervsstyrelsen.dk/erhvervsstyrelsen-stiller-skarpt-paa-ulovlige-laan 
73 Årsrapport 2015 – Erhvervsstyrelsen – side 10 
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på74. Erhvervsstyrelsen har derved to værktøjer til at udsøge regnskaber, der indeholder 

ulovlige lån. 

 

Det øgede fokus på området kommer desuden til udtryk ved det styrkede samarbejde mellem 

Erhvervsstyrelsen og SKAT. Som det fremgår af Erhvervsstyrelsens orientering på området, 

indgår de to myndigheder i et samarbejde, hvor Erhvervsstyrelsen løbende orienterer SKAT 

om sager, hvor der er ulovlige kapitalejerlån75.  

 

Som det læses af en granskning af finansloven 2015, som FSR har foretaget, fremgår det, at 

Erhvervsstyrelsen igen i år har fået bevilget ekstra ressourcer til at foretage regnskabskon-

trol76, hvilket formodes i høj grad at være rettet mod ulovlige kapitalejerlån. Det må på bag-

grund heraf konkluderes, at nedbringelsen af ulovlige kapitallån til stadighed står højt på 

dagsordenen for politikerne, SKAT og Erhvervsstyrelsen. Dette giver også mening ud fra et 

samfundsmæssigt perspektiv, eftersom udlånene medfører manglende skatteprovenu til sta-

ten og lavere beskyttelse af kreditorer.  

7.2 Udviklingen i antallet af ulovlige lån 

Den store indsats mod kapitalejerlån afspejler sig endvidere i udviklingen af antallet af de 

ulovlige lån.  

Tabel 

Tabel 7.1 – antal ulovlige lån i reviderede regnskaber 

Kilde: FSR analyse af 2014-regnskaberne, oktober 2014 

 

Som det ses ud fra ovenstående tabel, er antallet af ulovlige kapitalejerlån steget kraftigt siden 

2006 og toppede i 2011. I 2012, hvor bestemmelsen i skattelovgivningen blev indført, ses der 

for første gang en nedgang i antallet af ulovlige kapitalejerlån. Det læses af tallene, at denne 

tendens er fortsat fremad, med 2014 som året med færrest ulovlige lån. 

 

                                                        
74 https://erhvervsstyrelsen.dk/ulovlige-kapitalejerlaan 
75 https://erhvervsstyrelsen.dk/ulovlige-kapitalejerlaan 
76 http://www.fsr.dk/Nyheder%20og%20presse/Vi%20mener/Ledere%20i%20Revision%20_%20Reg-
nskabsvaesen/2015/Nr-11-Revision-er-for-samfundets-skyld 
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Faldet i ulovlige kapitalejerlån kan dog ikke betragtes isoleret set som værende sket på bag-

grund af berigtigelse af lånene. En stor del af udviklingen stammer nemlig fra fravalg af revi-

sion, hvorved disse lån ikke nødvendigvis er berigtiget, men i stedet kan være skjult under for 

eksempel ”andre tilgodehavender”. Dette formodes typisk at være tilfældet i mindre ejer le-

dede virksomheder, og illustreres i nedenstående diagram. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
Diagram 7.1 – fordeling af forskellige typer for fald i ulovlige lån 

Kilde: FSR analyse af 2014-regnskaberne, oktober 2014 

 

Det udledes af diagrammet, at majoriteten i faldet af kapitalejerlån på 3.456 stk. fra 2013 til 

2014, skyldes fravalg af revision, hvilket udgør 42 % af det samlede fald.  

I 2014 er der blevet etableret 2.382 nye lån, mens der blev indfriet lån i 3.607 selskaber fra 

året før77, hvilket dermed udgør en nettoberigtigelse på 1.225 lån, svarende til 38 % af faldet. 

Den store mængde nye optagede lån i 2014-regnskaberne bevidner om, at reglerne ikke helt 

har vundet indpas, hvilket kan have flere årsager, men formodes at være som følge af mang-

lende kendskab til reglerne for kapitalejerne, hvorved lånene sker ved en fejl.  

7.3 Fravalg af revision 

Fravalg af revision synes problematisk for så vidt angår ulovlige kapitalejerlån, eftersom der 

ikke fra revisors side er mulighed for at oplyse om lovovertrædelsen i påtegningen, idet dette 

vil være et brud på revisors tavshedspligt. Såfremt der ingen revisor vælges til at assistere 

med opstilling af regnskabet, vil der være en yderligere risiko for at lånet, i enten god eller 

ond tro, bliver placeret andetsteds i regnskabet, hvor det kan skjules. Derved må det formo-

des, at en stor del af disse lån aldrig kommer til offentlighedens kendskab, hvorved samfundet 

muligvis går glip af store skatteindtægter, og kreditorer risikerer at lide tab. 

 

                                                        
77 FSR analyse af 2014 regnskaberne – side 9 
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Fakta boks 7.1 

Kilde: FSR analyse af 2014-regnskaberne, oktober 2014 

 

Som det fremgår af fakta boks 7.1, er revisionspligten blevet lempet over flere omgange siden 

2006, hvor alle selskaber var underlagt revisionspligt. Siden da er grænserne først blevet hæ-

vet til en nettoomsætning på 3 mio. kr. fra 2006 og senest i 2011 til en nettoomsætning på 8 

mio. kr. 

 

Som det fremgår af den tidligere regerings vækstpakke ”Danmark helt ude af krisen”, ønske-

des det analyseret, hvorvidt revisionspligten kunne blive lempet yderligere, for at lette de 

administrative byrder for små virksomheder78. Det kunne være nærliggende at tro, at en 

yderligere lempelse af revisionspligten menes at skulle omfatte samtlige virksomheder hø-

rende under klasse B, eftersom lovgivning i EU giver mulighed for at lempe revisionspligten 

for virksomheder med en nettoomsætning på under 72 mio. kr. 79 En klasse B virksomhed ef-

ter ÅRL før 2016 ændringerne, er karakteriseret som en virksomhed, der kan holde sig inden 

for nedenstående grænser: 

 Nettoomsætning under 72 mio. kr.  

 Balancesum under 36 mio. kr.  

 Antal gennemsnitlige fuldtidsansatte under 50 

 

Såfremt en lempelse af revisionspligten op til en omsætning på 72 mio. kr. bliver indført i 

Danmark, vil dette betyde, at yderligere 50.000 selskaber kan fritages fra revision, og derved 

                                                        
78 www.fsr.dk%2F~%2Fmedia%2FFiles%2FFSR%2FNyheder%2520og%2520presse%2FPolitiske%2520mae-
rkesager%2FFakta%2520grnser%2520og%2520adm%2520let17032010.ashx&usg=AFQjCNH_kSMkdXx7kdsL-
oHfDYtlxTLxIPA&sig2=ctGcIM9dIXivlZXYgx2NDw – side 1 
79 Copenhagen Economics – effekt af ændret revisionspligt for mindre virksomheder - side 6 
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vil 95 % af samtlige danske virksomheder vil få mulighed for at undlade revision af regnska-

bet80. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
Diagram 7.2 – udviklingen i selskaber som fravælger revision 

Kilde: FSR analyse af 2014-regnskaberne, oktober 2014 

 

Udviklingen i antallet af selskaber, der har fravalgt revision eller udvidet gennemgang, ses af 

ovenstående diagram. Det udledes herefter, at der siden 2006, hvor lempelsen til revisions-

pligten første gang blev indført, er sket en markant stigning i antallet af selskaber, som fra-

vælger revision. Siden den seneste lempelse i 2011 er der sket mere end en tredobling af sel-

skaber, som fravælger revision.  

Såfremt revisionspligten lempes yderligere, må det dermed formodes, at endnu flere fravæl-

ger revision i fremtiden, hvilket udviklingen jo tyder på, at mange selskaber er interesserede i 

at gøre, når muligheden herfor opstår.  

7.4 Konflikter ved yderligere lempelse af revisionspligt 

Det forekommer noget paradoksalt, at politikerne på den ene side ønsker øget regnskabskon-

trol og en nedbringelse af ulovlige lån, men på den anden side ønsker en reduceret admini-

strativ byrde ved at lempe på den lovpligtige revision. De to forhold står nemlig i kontrast til 

hinanden, idet en lempelse af revisionspligten vil gøre Erhvervsstyrelsens regnskabskontrol 

mindre effektiv, fordi revisors påtegning i stigende grad vil blive udfaset, mens SKATs mulig-

hed for at opdage de ulovlige lån stort set forsvinder, idet SKAT i høj grad beror deres kontrol 

på revisors anmærkninger. En lempelse af revisionspligten vil dermed alt andet lige medføre 

et stigende antal lån, som kan ”flyve under radaren”.  
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Argumentet for at lempe revisionspligten, er som bekendt en reduceret administrativ byrde 

for virksomhederne. Her må det antages, at der med ”administrativ byrde” menes reducerede 

omkostninger for virksomhederne, således at de kan have flere penge at bruge på virksomhe-

dens drift. Såfremt forholdet betragtes fra en cost-benefit vinkel, viser undersøgelser imidler-

tid, at fravalg af revision kan vise sig som en øget omkostning for flere virksomheder. For at 

vurdere hvilke omkostninger en virksomhed sparer ved at fravælge revision, skal der ikke ses 

isoleret set på selve revisionshonoraret og den interne tid til bibringelse af revisors fore-

spurgte oplysninger og information, men der skal også bringes andre faktorer i spil.  

 

Først og fremmest må det alt andet lige antages, at idet mindre virksomheder, uden en egent-

lig økonomiafdeling, ikke har kompetencer i samme udstrækning som en professionel revisor, 

samt er uafhængige i samme grad, kan regnskabsdata derved enten være manipulerede med 

eller decideret forkert indregnet i regnskabet. Dette kan selvfølgelig også ske i større virk-

somheder, hvor der er ansat professionelle folk i en økonomiafdeling, men her er det netop 

revisors opgave at sørge for, at regnskabet er retvisende.  

 

Såfremt tallene i regnskabet ikke er retvisende, risikerer især interessenter som kreditgivere, 

leverandører og investorer at handle på et forkert grundlag, og dermed træffe beslutninger, 

som de ellers ikke ville have truffet, såfremt regnskabet havde været rigtigt. Eftersom denne 

risiko må være bekendt for disse parter, må det formodes, at de vil kræve en risikopræmie 

herfor.  

Herudover vil selskaberne uden revision muligvis blive mødt af øgede eksterne finansierings-

omkostninger, idet kreditgivers mulighed for at verificere de regnskabsoplysninger, som der 

tilgår dem, kan være fejlbehæftet. Forholdet ses desuden påvist ved flere studier81.  

Derudover vil leverandører muligvis kræve kortere kredittider, som følge af den reducerede 

troværdighed, som der er til regnskabets korrekthed. Dette betyder muligvis en manglende 

vilje fra deres side til at løbe en risiko ved at trække på deres egen likviditet, til at finansiere 

samhandlen med selskabet, da det medfører øgede finansieringsomkostninger for leverandø-

ren.  

Slutteligt ses potentielle investorer, som kan finde det vanskeligt at gennemskue selskabets 

finansielle position, som følge af et svagt transparent regnskab, og som kan føle sig nødsaget 

til at kræve bedre vilkår eller helt undlade at indgå en aftale med selskabet.  

 

I henhold til en rapport udarbejdet af Copenhagen Economics, for FSR, omkring effekterne 

ved fravalg af revision, kan en virksomhed i klasse Bs gennemsnitlige omkostninger til revi-

                                                        
81 Copenhagen Economics – effekt af ændret revisionspligt for mindre virksomheder - side 11 
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sorydelsen komme til udtryk ved brug af AMVAB82 metoden. Denne beregning viser en gen-

nemsnitlig omkostninger på 24.000 kr. til revisorhonorar og 7.000 kr. til intern tid83.  

 

For selskaber som fravælger revision, vil de fleste til stadighed anvende øvrige revisorydelser, 

hvilket fremgår af nedenstående diagram, som viser sammensætningen af påtegninger på 

regnskaber. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
Diagram 7.3 – fordeling af påtegninger på regnskaber 

Kilde: Copenhagen Economics analyse over effekt ved fravalg af revision, november 2014 

 

Som det ses af ovenstående diagram, vil et fravalg af revision resultere i en forøgelse af de 

øvrige revisorydelser, mens antallet af selskaber, som ikke anvender revisorbistand, opererer 

på et konstant niveau. Derved vil et fravalg af revision ikke eliminere omkostningen til revi-

sorhonoraret, men snarere reducere den.  

 

Den reduktion, som der sker i revisorhonoraret, skal herefter opvejes ved de øgede finansie-

ringsomkostninger, vilkår fra leverandører samt krav fra investorer. Idet vilkår fra leverandø-

rer og krav fra investorer i høj grad må antages at være bløde værdier, som vil være vanskeli-

ge at omregne til omkostninger og opgøre pålideligt, udarbejdes der ingen regneeksempler i 

relation hertil.  

I et finsk studie har man påvist, at revision sænker de eksterne finansieringsomkostninger 

med 110-360 basis procentpoint84. 

                                                        

82 AMVAB er en forkortelse for Aktivitetsbaseret Måling af Virksomhedernes Administrative Byrder. Ved AMVAB 
metoden spørges virksomhederne ind til, hvor lang tid de bruger på de enkelte opgaver, hvorefter tidsforbruget 
omregnes til kr. baseret på lønniveauet for den typiske personalekategori, der udfører opgaven.  

83 Copenhagen Economics – effekt af ændret revisionspligt for mindre virksomheder - side 7 
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I henhold til data fra analysebureauet Experian, har virksomheder i klasse B gæld for 0-355 

mio. kr., med et gennemsnit på 4,9 mio. kr.85 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
Diagram 7.4 – stigning i låneomkostninger ved henholdsvis 110 og 360 basispoint 

Kilde: Copenhagen Economics analyse over effekt ved fravalg af revision, november 2014  

 

Anvendes en konservativ betragtning, og kigges der herefter på en reduktion i låneomkost-

ninger ved reduktion med 110 basispoint, vil en gennemsnitlig virksomhed med en fremmed 

gæld på 4,9 mio. kr. dermed opnå en forøgelse i finansieringsomkostningerne på 53.900 kr., 

mens revisionshonoraret i bedste fald vil falde fra 24.000 kr. til 0 kr. (det må formodes, at de 

7.000 kr. i omkostninger som minimum vil blive bibeholdt, idet regnskabsudarbejdelsen nu 

skal forestås af virksomheden selv). Derved vil en sådan virksomhed faktisk have tjent revi-

sorhonoraret ind, blot ved besparelsen i forrentning af fremmedkapitalen. Dertil kommer som 

bekendt de mere bløde værdier i form af leverandørvilkår og investorkrav. 

 

Det bemærkes i relation til ovenstående, at idet den analyse som disse tal baserer sig på, er 

udarbejdet på opfordring af FSR, skal analysen anvendes med et kritisk øje. Jeg vurderer der-

for at tallene nødvendigvis ikke giver et helt korrekt billede af situationen, men jeg mener 

stadig at analysen sætter nogle tanker i gang omkring hvorfor selve revisionsydelsen ikke kun 

er en omkostning for virksomheder, men faktisk også kan bringe værdi. 

7.5 Samfundets interesse i revision 

Ud over de omkostninger, som et fravalg af revision kan påføre virksomheden, påføres sam-

fundet desuden skade. Dette ses i form af mistet skatteprovenu, enten som følge af manglende 
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kompetencer til korrekt afregning af moms og skatter, eller decideret skatteunddragelse ved 

svigagtig behandling af selskabets skatte- og momsregnskab. Derudover ses selvfølgelig de 

manglende skatteindtægter ved de ulovlige kapitalejerlån, som kan skjules.  

Ud over kreditorbeskyttelse mv., er der efter min opfattelse to faktorer, som spiller ind, når 

der tales om samfundets interesse i revision: (1), statskassens skattegab og (2), manglende 

skatteprovenu fra ulovlige kapitalejerlån. 

7.5.1 Skattegab 

Skattegab er forskellen mellem det, der er blevet selvangivet, og det, der burde have været 

selvangivet. Den seneste undersøgelse af skattegabet, foretaget af Skatteministeriet, blev ud-

ført i 2010, og er med i deres seneste information om skattegab fra 2014.  

 

Diagram 7.5 – Skattegab fordelt på forskellige størrelser af selskaber 

Kilde: Skatteministeriets undersøgelse af skattegab, oktober 2014 

 

Som det fremgår, består langt størstedelen af skattegabet i de små enkeltmandsvirksomheder 

og ejerledede selskaber. Dette forekommer logisk, idet disse, som det fremgår, ingen ansatte 

har, og det er derved ofte ejeren, som skal stå for afregning af moms og skat. Ejeren har typisk 

ikke de fornødne kompetencer til at udføre disse opgaver, og må siges at kunne have et inci-

tament til, at der bliver afregnet for lidt. Det skal bemærkes, at et incitament ikke nødvendig-

vis er ensbetydende med, at viljen også er der. 

Diagrammet viser et samlet skattegab fra selskaber på 8,2 mia. kr. i 2010. Såfremt en større 

del af virksomhederne ville lade sig revidere, må det antages, at dette skattegab ville blive 

reduceret, som følge af at en uafhængig fagspecialist ville gennemgå momsregnskab og skat-

teopgørelse, og derved mindske risikoen for fejl og besvigelser. 
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7.5.2 Skatteprovenu fra ulovlige kapitalejerlån 

Udover ovenstående, skal det manglende skatteprovenu fra ulovlige kapitalejerlån, som ikke 

er blevet beskattet, selvfølgelig også medtages. Ifølge en undersøgelse foretaget af FSR, hvor 

1.000 regnskaber var udtaget, viste disse, at de gennemsnitlige kapitalejerlån var på 217.534 

kr. Ganges dette op med de 6.529 regnskaber med en revisoranmærkning samt de regnska-

ber, som ikke revideres, men hvor det skønnes, at der eksisterer kapitalejerlån i ca. 3.100 sel-

skaber86, fås herefter ikke beskattede kapitalejerlån på samlet 2,1 mia. kr. Såfremt revisions-

pligten ville blive lempet yderligere, må det formodes, at flere virksomheder ville fravælge 

revision, hvorved væsentligt flere regnskaber med ulovlige kapitalejerlån ikke ville blive op-

daget. 

 

Det er dermed vigtigt, når Folketinget skal drøfte mulighederne for at lempe revisionspligten, 

at der er opmærksomhed på forholdet omkring de ulovlige kapitalejerlån samt skattegabet, 

idet statskassen potentielt går glip af store skatteindtægter herfra.  

7.6 Delkonklusion 

Indførelsen af LL § 16 E har ført til øget fokus på området fra myndighederne og politikerne. 

Dette kommer til udtryk ved øgede bevillinger til regnskabskontrol i Finansloven 2015, Er-

hvervsstyrelsens fokuspunkter, samt SKATs indsatsplan, hvoraf de to sidstnævnte begge be-

skriver områdets relevans for den kommende tids indsatser.  

 

Indførelsen af bestemmelsen og det øgede fokus på området har givet udslag ved at have ned-

bragt antallet af lån fra 16.427 i 2011 til 6.529 i 2014. Det bemærkes dog, at det kun er 38 % 

af faldet i kapitalejerlån fra 2013 til 2014, som skyldes egentlige berigtigelser af lånene. Re-

sten skyldes hovedsageligt fravalg af revision, hvorved lånene bliver væsentligt sværere at 

opdage.  

 

Derfor synes det også ulogisk, at politikerne i vækstplanen i 2014 har bebudet en undersøgel-

se for yderligere lempelse af revisionspligten, idet dette står i stærk kontrast til målsætningen 

om en nedbringelse af ulovlige kapitalejerlån, da tendensen viser, at en stor del af lånene ”for-

svinder”, når revision fravælges. Desuden bringer en lempelse af revisionspligten efter min 

overbevisning ikke de administrative lettelser, som det forventes, eftersom et årsregnskab 

som ikke er revideret, ikke har nær samme troværdighed, som når en revisor har sat sin på-

tegning på. Derfor vil der alt andet lige opstå øgede finansieringsomkostninger, forringede 

vilkår hos leverandører og højere krav fra potentielle investorer. 

 

Derudover ses også det samfundsmæssige perspektiv, hvor der tænkes på skattegabet samt 

det manglende skatteprovenu fra de ulovlige kapitalejerlån, som ikke opdages. SKATs egne 

undersøgelser har vist, at størstedelen af skattegabet ligger ved de mindste selskaber, hvor 

                                                        
86 FSR analyse af 2014 regnskaberne – side 11 
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det må formodes at der er færrest som bliver revideret. Ved en yderligere lempelse af revisi-

onspligten vil der efter min mening derved opstå et større skattegab, ligesom at flere ulovlige 

kapitalejerlån kan fortsætte. 

 

Jeg mener derfor, at Folketinget bør nøje overveje, hvorvidt vil være en fordel for virksomhe-

derne og for samfundet at foretage en yderligere lempelse af revisionspligten. Såfremt det 

alligevel ønskes gennemført, er det anbefalelsesværdigt, at der findes et alternativ til revision 

og udvidet gennemgang, således at som minimum skattegabet ikke øges, og mere skattepro-

venu fra ulovlige kapitalejerlån ikke ville gå tabt. 
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8. Konklusion 

Hensigten med indførelsen af LL § 16 E har været at fjerne incitamenterne til at om klassifice-

re udbetaling af løn eller udlodning af udbytte til kapitalejerlån, for derved at undgå at blive 

beskattet. Tendensen om optagelse af lån i sit eget selskab har været stigende henover finans-

krisen, hvilket formodes at skyldes de øgede vanskeligheder ved at låne penge i banken. Der 

har derved fra regeringens side været et ønske om at nedbringe disse typer af dispositioner 

fremadrettet.  

 

Den tidligere praksis på skatteområdet muliggjorde kapitalejerlån, forudsat at en række be-

tingelser var opfyldt, herunder primært at kapitalejeren var solvent på baggrund af en vurde-

ring foretaget af SKAT eller en domstol. Dette medførte en række uhensigtsmæssige admini-

strative byrder for disse instanser, samtidig med at der var mange kapitalejere, som aldrig fik 

foretaget disse vurderinger, hvorved de kunne fortsætte med at optage lån. Derudover siger 

en kapitalejers evne til at tilbagebetale lånet ikke noget om viljen hertil. Selskabsretligt er 

hensigten med forbuddet mod kapitalejerlån kreditorbeskyttelse, hvilket der ikke er en risiko 

for så længe at kapitalejeren er solvent. Derved lænede de tidligere skatteretlige regler sig op 

af de selskabsretlige regler.  

 

Det fremgår ved gennemgangen af lovteksten og forarbejderne til loven, at LL § 16 E har man-

ge paralleller til den tilsvarende § 210 i SL. Det er tydligt, at der er hentet stor inspiration fra 

flere aspekter af de selskabsretlige lovrammer, ved udarbejdelsen af bestemmelsen i LL, hvil-

ket også bemærkes flere gange af Skatteministeren i forbindelse med lovforarbejderne. De 

vidt forskellige hensigter bag de to lovgivninger, kommer dog til udtryk på flere områder. Det-

te manglende samspil er blevet kritiseret flere gange i forbindelse med lovforarbejderne, kri-

tik som dog er blevet afvist af Skatteministeren.  

De primære forskeligheder mellem de to regelsæt består i den omfattede personkreds, de om-

fattede selskaber samt hvorledes en berigtigelse af den foretagne disposition skal finde sted.  

Selskabsretligt medtages både kapitalejere og ledelse, hvor det udelukkende er fysiske perso-

ner med bestemmende indflydelse, som kan blive omfattet af bestemmelsen i LL. Derudover 

medtager SL alle fysiske personer og selskaber, dog med enkelte undtagelser, hvor udeluk-

kende fysiske personer kan være omfattet i skatteretten. Berigtigelse af dispositionen vil sel-

skabsretligt kræve enten en udlodning af fordringen, udbetaling som løn eller en tilbagebeta-

ling af gælden, hvor der skatteretligt blot skal være sket behørig beskatning.  

 

Så snart et selskab udbetaler midler til en fysisk person, som har enten direkte eller indirekte 

bestemmende indflydelse selskabet, omfattes hævningen som udgangspunkt af LL § 16 E, så-

fremt der ikke er en selskabsretlig fordring til modregning. At en hævning omfattes af denne 

bestemmelse, bevirker at udbetalingen skatteretligt betragtes som en ”hævning uden tilbage-

betalingspligt”, hvilket betyder at der skatteretligt ikke eksisterer noget gældsmellemværen-

de, men at udbetalingen i stedet skal beskattes som enten løn eller udbytte. Der eksisterer 
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enkelte undtagelser til, at hævninger kan undlade at være omfattet af bestemmelsen. En af de 

undtagelser, som kan lade sig gøre at anvende i praksis, er dispositioner foretaget som ”led i 

en sædvanlig forretningsmæssig disposition”. Dette betyder, at selskabet regelmæssigt skal 

foretage tilsvarende dispositioner med uafhængige tredjemænd. Undtagelsen finder især an-

vendelse ved for eksempel rejseafregninger i selskaber, hvor disse er kutyme, men der vurde-

res derudover ikke at være mange tilfælde i praksis, hvor denne undtagelse kan finde anven-

delse.  

 

Konsekvenserne ved optagelsen af et ulovligt kapitalejerlån er omfattende, med sanktioner i 

flere forskellige regelsæt.  

Selskabsretligt, bliver kapitalejeren mødt med et påkrav om tilbagebetaling inklusive lovplig-

tige renter. Erhvervsstyrelsen vil desuden i tilfælde af grov karakter anmelde sagen til politiet.  

Skatteretligt, bliver hævningen genstand for beskatning som enten løn eller udbytte. Idet den 

selskabsretlige fordring ikke eksisterer skatteretligt, gør det samme sig gældende for renter-

ne. Derved er disse skattepligtige som tilskud for selskabet, og ikke fradragsberettigede ved 

kapitalejerens personlige indkomstopgørelse. Selve beskatningen af hævningerne har ikke 

den store konsekvens for kapitalejerne, idet kapitalejeren har haft midlerne til rådighed, 

medmindre der foretages tilbagebetaling af lånet, da dette medfører dobbeltbeskatning for 

kapitalejeren. Tilbagebetaling af den selskabsretlige gæld er dog undtaget for beskatning. 

Ud over de ovenfor anførte konsekvenser, risikerer kapitalejeren et bødeforlæg på enten 2,50 

% eller 5 %, afhængigt af, om lånet er tilbagebetalt i henhold til Erhvervsstyrelsens påbud 

herom. Årsregnskabet bliver som følge af bødeforlægget pålagt revision i minimum 3 år og 

med mulighed for forlængelse i yderligere 2 år. Regnskabet skal endvidere påføres en supple-

rende oplysning om forholdet, hvilket kan opfattes negativt af omverdenen. 

 

Når et ulovligt kapitalejerlån er blevet etableret, har en kapitalejer i teorien flere muligheder 

for at tilbageføre dispositionen. Det vurderes at der kan opstå situationer, hvor der kan gives 

tilladelse til en omgørelse af den skatteretlige disposition, hvis den har haft utilsigtede skat-

temæssige konsekvenser, hvis handlingen ikke har været med skatteunddragelse eller udsky-

delse for øje og samtidig kapitalejeren ikke har været bekendt med reglerne. Derudover eksi-

sterer muligheden for, at hævningen kan blive betragtet som en fejlekspedition. Begge frita-

gelsesmuligheder vurderes sjældent at kunne blive anerkendt af SKAT, men vil under særlige 

omstændigheder kunne lade sig gøre.  

 

Som bemærket indledningsvis, er udviklingen i antallet af ulovlige kapitalejerlån steget kraf-

tigt under finanskrisen. Der skete et klart stop i den opadgående tendens i 2012, hvor be-

stemmelsen i LL blev indført. Det fremgår dog ved den foretagne analyse af årsagerne til fal-

det, at det kun er 38 % af de lån, som er frafaldet fra 2013 til 2014, som skyldes faktisk berig-

tigelser af lånene. Den resterende del skyldes fravalg af revision eller selskabers konkurs. Af 

de lån, som er forsvundet ved fravalg af revision, vides det ikke, hvor mange der fortsat be-

står. Jeg vil dog mene, at en stor del af disse lån stadig er til stede. 
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Idet hensigten ved indførslen af reglerne var at nedbringe antallet af ulovlige lån, vurderes det 

på baggrund af ovenstående ikke, at dette mål er opfyldt til fulde, fordi mange af de lån som er 

frafaldet, skyldes fravalg af revision. Derved vides det ikke, om lånene fortsat er opretholdt. 

Det forekommer derfor også mærkværdigt, at den daværende regering, selvsamme regering 

som indførte regulering af området, i deres vækstplan påtænkte at foretage en analyse af mu-

lighederne for yderligere lempelse af revisionspligten. Det er nemlig revisors påtegning, som 

er den primære kilde til, at en stor del af de ulovlige kapitalejerlån bliver opdaget af SKAT og 

Erhvervsstyrelsen. Ved fravalg af revision kan flere lån ”flyve under radaren”, blandt andet 

ved at indgå i årsregnskabet under regnskabsposten ”andre tilgodehavender”, hvorved sand-

synligheden for at opdage disse lån reduceres markant.  

Derudover viser SKATs egne undersøgelser, at deres vurdering af det nuværende skattegab i 

langt overvejende grad ligger hos de mindste selskaber med 0 ansatte. Det må formodes, at 

denne gruppe relativt set må have det laveste antal af regnskaber med revision. Jeg mener 

derfor, at en yderligere lempelse af revisionspligten sandsynligvis vil føre til et større skatte-

gab. 

Argumentet for en yderligere lempelse af revisionspligten er en reduktion af virksomheder-

nes administrative byrde og derved deres samlede omkostningsniveau. Jeg mener også at re-

vision er en omkostning for flere selskaber. Det er dog også min holdning, at revision i flere 

situationer rent faktisk tjener som en reducering af et selskabs omkostninger, hvilket jeg ba-

serer på analyser som viser, at fravalg af revision i nogle tilfælde rent faktisk ikke tjener som 

en reduktion af omkostningsniveauet i selskabernes drift fordi revision er med til at øge tro-

værdigheden af regnskabsdata. Det betyder blandt andet lavere kreditomkostninger, bedre 

leverandørkreditter og forhandlingsstyrke over for potentielle investorer.  

På baggrund af den foretagne analyse, må det frarådes at lempe yderligere på revisionsplig-

ten, om ikke andet skal der i hvert fald indføres foranstaltninger, som sikrer, at de ovenståen-

de faktorer set fra samfundets synsvinkel ikke bliver negligeret.  
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9. Perspektivering 

Reglerne om beskatning af kapitalejerlån forekommer mig overordnet set fornuftige. Det gi-

ver mening at indføre en bestemmelse som beskatter private hævninger, da kapitalejere tidli-

gere, uden konsekvens, har kunnet anvende denne metode som skattefrit alternativ til udlod-

ninger af selskabets midler. At denne bestemmelse ikke tidligere har været indeholdt i skatte-

loven, ses efter min mening dermed snarere som et ”hul” i lovgivningen end et egentligt nyt 

problem. Formålet med loven har været at fjerne incitamenterne til at omdøbe disse transak-

tioner til lån og dermed undgå eller udskyde beskatning.  

 

Den tidligere praksis betød, at disse hævninger skattemæssigt kunne betragtes som et lån, 

såfremt kapitalejeren vurderedes solvent. Dette medførte imidlertid en række komplikatio-

ner, idet det var en stor byrde, som blev pålagt de relevante offentlige instanser at foretage 

disse vurderinger, en opgave, som de ikke var i stand til at løfte, hvilket betød, at mange lån fik 

lov til at fortsætte uden konsekvens. Endvidere siger en kapitalejers mulighed for at betale et 

lån tilbage til selskabet ikke noget om viljen hertil. En solvent kapitalejer udgør ikke nogen 

risiko for manglende betalingsevne, såfremt selskabet ville udsende påkrav herom, og idet 

skattelovgivningens formål er at inddrive skatter, havde skattelovgivningen med dette syns-

punkt lagt sig mere op ad selskabsretten, hvor formålet er kreditorbeskyttelse. Det vurderes 

derfor hensigtsmæssigt at foretage en klar regulering på området, således at behørig beskat-

ning pålægges disse hævninger. 

 

Det vurderes dog, at regelsættet betyder, at mange kapitalejere, som ikke er bekendt hermed 

og som ikke har noget ønske om at unddrage skat, bliver ramt. Man kan argumentere for, at 

virksomhedsejere burde være bekendte med reglerne ved at drive virksomhed, hvilket jeg til 

dels er enig i. For så vidt angår de større forseelser, mener jeg, at en bonus pater familias bur-

de have vidst, at dette ikke var lovligt. Min kritik går snarere på de uhensigtsmæssigheder, 

som lovreguleringen medfører for de kapitalejere, som ved en fejl begår en mindre forseelse. 

Regelsættet er meget stringent indrettet således, at alle forseelser som udgangspunkt behand-

les ens. Så snart et ulovligt kapitalejerlån etableres, skal der iværksættes en række komplice-

rede handlinger, som ofte kræver rådgivning, for at få håndteret situationen på korrekt vis. En 

proces, som kan være bekostelig. Regelsættet burde efter min mening indeholde en mulighed 

for at tilbageføre mindre forseelser uden videre.  

Tilbagebetaling af lånet, som ville ophæve beskatningen, ville være den letteste måde at få 

bragt forholdet i orden. Dette ville dog som udgangspunkt ikke kunne være en mulighed, idet 

SKAT hermed igen ville blive pålagt en administrativ byrde, nemlig at vurdere, hvorvidt der 

var tale om en simpel forseelse eller ej, hvilket til dels er tilfældet ved de nuværende mulighe-

der for fejlekspeditioner, som i praksis sjældent finder anvendelse.  

I stedet kunne der indføres en beløbsgrænse for overtrædelser af bagatelagtig karakter. For at 

imødekomme at kapitalejere ville kunne udnytte dette til egen vinding, kunne man indføre en 

karensperiode for hævningerne, hvorefter de skulle tilbagebetales, inklusive lovpligtige ren-
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ter, for at undgå, at lånet skatteretligt blev klassificeret som en hævning uden tilbagebeta-

lingspligt. Perioden skulle være tilstrækkelig lang til at svare til, hvor ofte det kan forventes at 

en kapitalejer gennemgår sin bankkonto, for eksempel 1 eller 2 måneder. Det ville dermed 

fungere som en udvidelse af muligheden for at opnå adgang til en fejlekspedition, men hvor 

den beløbsmæssige grænse og tilbagebetalingsperiode ville blive konkretiseret i loven. Dette 

ville dermed fungere som en mellemvej mellem de nuværende bestemmelser om beskatning 

af alle hævninger, og de tidligere konkrete insolvensvurderinger.  

Selvom det bør kunne forventes, at kapitalejere er bekendte med reglerne om ulovlige kapita-

lejerlån, vil min påstand være, at mange kapitalejere ikke kender til reglerne. Ved ovenståen-

de model, ville man dermed ikke ramme alle de kapitalejere, som ved en fejl eller uvidenhed 

kommer til at optage kapitalejerlån, som først opdages, når det er for sent. Selskabets revisor 

ville muligvis også kunne nå at blive kontakt tidsnok, og forseelsen ville dermed ikke i samme 

grad have vidt strækkende konsekvenser for kapitalejeren.  

Det ville som udgangspunkt stadig ikke være fordelagtigt at spekulere i at optage disse min-

dre lån i virksomheden fremfor fra eksterne långiver, som følge af den høje selskabsretlige 

strafrente, som betales. Som den tidligere regeringen selv havde ønske om, ville dette endvi-

dere fjerne nogle administrative byrder for selskaberne, hvilket utilsigtet etablering af ulovli-

ge kapitalejerlån må siges at være.  

 

Reguleringen omkring kapitalejerlån kan endvidere ses perspektiveret til de ny indførte reg-

ler fra juni 2014, omhandlende beskatningen af sikkerhedsstillelser i VSO. Regelsættet minder 

meget om nærværende regler om ulovlige kapitalejerlån, med mange af de samme undtagel-

ser, som for eksempel sædvanlige forretningsmæssige dispositioner.  

Reglerne i VSO foreskriver, at såfremt en virksomhedsindehaver anvender aktiver i sin per-

sonlige virksomhed i VSO til at stille sikkerhed for privat gæld, skal værdien af sikkerhedsstil-

lelsen betragtes som en hævning, svarende til det beløb, der stilles sikkerhed for. Tidligere 

praksis betød, at beløbet ikke ville indgå i hæverækkefølgen, hvorved opsparede overskud 

ikke kunne anvendes til modregning, og hele beløbet dermed indgik direkte i den personlige 

indkomst Efterfølgende er der sket lempelser på området, således at beløbet nu indgår i hæ-

verækkefølgen, på lige fod med øvrige private overførsler. En tilsvarende lempelse til den 

lempelse, der skete ved ulovlige kapitalejerlån, med hensyn til muligheden for udlodning af 

fordringen.  

 

Reglerne medfører imidlertid en række implikationer for de virksomhedsejere, som bliver 

tvunget til at medtage en privat ejendom, som ønskes lejet ud for over 12 måneder, eftersom 

dette hermed skal ske i virksomhedsregi, og hvis personen i forvejen har en virksomhed i 

VSO, skal udlejningsejendommen dermed også beskattes efter VSO reglerne. Denne ejendom 

vil typisk være pantsat til fordel for gæld i privat regi, og der vil herefter opstå en gæld med 

sikkerhed i virksomhedens aktiver. På denne måde rammes personer, som ikke har haft et 

ønske om udnyttelse af reglerne, men som per definition ikke kan undlade at blive beskattet 

væsentligt.  
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Der ses derved klare paralleller fra dette regelsæt over til reglerne om ulovlige kapitalejerlån, 

hvilket samme regering har indført. Det vurderes dermed, at disse regler er indført på samme 

grundlag, om at beskatte disse virksomhedsejere væsentligt, uden egentlig omtanke for de 

personer, som bliver ramt uden noget ønske om at unddrage sig reglerne. 
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Kandidatafhandling fra Copenhagen Business School, 2014 

Forfattere: Nilsson, Kristina Luise & Jensen, Maibritt Nygaard 

 

Lærebog om indkomstskat 

Udgivet af: Jurist- og Økonomiforbundets Forlag 

Udgave: 16. udgave fra 2015 

Forfattere: Michelsen, Aage, Askholt, Steen, Bolander, Jane, Engsig, John, Madsen, Liselotte, 

Laursen, Anders Nørgaard & Jepsen, Inge Langhave 

10.2 Tidsskriftsartikler & internetsider 

 www.børsen.dk 

Artikel: Nu bliver ulovlige ejerlån helt ulovlige 

Forfatter: Skjerning, Anne  

Dato: 21. oktober 2015 

Link:  http://borsen.dk/nyheder/avisen/artikel/11/124327/artikel.hml?hl=YTo1Ont-

pOjA7czoxMToiYWt0aW9u5nJs5W4iO2k6MTtzOjIwOiJ1bG92bGlnZSBha3Rpb27mcmz

lbiI7aToyO3M6ODoidWxvdmxpZ2UiO2k6OTtzOjIwOiJVbG92bGlnZSBha3Rpb27mcmz-

lbiI7aToyMjtzOjMwOiJVbG92bGlnZSBha3Rpb24mIzIzMDtybCYjMjI5O24iO30, 

 

 www.børsen.dk 

Artikel: Misforstået forbud mod aktionærlån 
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Forfatter: Kruhl, Martin Christian 

Dato: 20. maj 2015 

Link: http://borsen.dk/nyheder/avisen/artikel/11/112436/artikel.html?hl=YTo1On-

tpOjA7czoxMToiYWt0aW9u5nJs5W4iO2k6MTtzOjIwOiJ1bG92bGlnZSBha3Rpb27mcm

zlbiI7aToyO3M6ODoidWxvdmxpZ2UiO2k6OTtzOjIwOiJVbG92bGlnZSBha3Rpb27mcm-

zlbiI7aToyMjzOjMwOiJVbG92bGlnZSBha3Rpb24mIzIzMDtybCYjMjI5O24iO30 

 

 www.børsen.dk 

Artikel: KORT NYT 

Forfatter: Ukendt 

Dato: 9. december 2014 

Link: http://borsen.dk/nyheder/avisen/artikel/11/100251/artikel.html?hl=YTo1On-

tpOjA7czoxMToiYWt0aW9u5nJs5W4iO2k6MTtzOjIwOiJ1bG92bGlnZSBha3Rpb27mcm

zlbiI7aToyO3M6ODoidWxvdmxpZ2UiO2k6OTtzOjIwOiJVbG92bGlnZSBha3Rpb27mcm-

zlbiI7aToyMjtzOjMwOiJVbG92bGlnZSBha3Rpb24mIzIzMDtybCYjMjI5O24iO30, 

 

 www.børsen.dk 

Artikel: Revisorer vil have større indsats 

Forfatter: Skjerning, Anne  

Dato: 21. oktober 2015 

Link: http://borsen.dk/nyheder/avisen/artikel/11/124322/artikel.html?hl=YTo1On-

tpOjA7czoxMToiYWt0aW9u5nJs5W4iO2k6MTtzOjIwOiJ1bG92bGlnZSBha3Rpb27mcm

zlbiI7aToyO3M6ODoidWxvdmxpZ2UiO2k6OTtzOjIwOiJVbG92bGlnZSBha3Rpb27mcm

zlbiI7aToyMjtzOjMwOiJVbG92bGlnZSBha3Rpb24mIzIzMDtybCYjMjI5O24iO30, 

 

 www.børsen.dk 

Artikel: Politi sættes ind i kamp mod ulovlige ejerlån 

Forfatter: Skjerning, Anne og Willesen, Rasmus  

Dato: 21. oktober 2015 

Link: http://borsen.dk/nyheder/avisen/artikel/11/124335/artikel.html?hl=YTo1On-

tpOjA7czoxMToiYWt0aW9u5nJs5W4iO2k6MTtzOjIwOiJ1bG92bGlnZSBha3Rpb27mc-

mzlbiI7aToyO3M6ODoidWxvdmxpZ2UiO2k6OTtzOjIwOiJVbG92bGlnZSBha3Rpb27mc

mzlbiI7aToyMjtzOjMwOiJVbG92bGlnZSBha3Rpb24mIzIzMDtybCYjMjI5O24iO30, 

 

 www.børsen.dk 
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Forfatter: Bendsen, Jørgen  
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Link: http://borsen.dk/nyheder/avisen/artikel/11/92306/artikel.html?hl=YTo1Ont-

pOjA7czoxMToiYWt0aW9u5nJs5W4iO2k6MTtzOjIwOiJ1bG92bGlnZSBha3Rpb27mcm-
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zlbiI7aToyMjtzOjMwOiJVbG92bGlnZSBha3Rpb24mIzIzMDtybCYjMjI5O24iO30, 

 

 www.consilium.europe.eu 

Artikel: Kapitalkrav til banksektoren 

Forfatter: Ukendt 

Dato: 22. december 2015 

Link: http://www.consilium.europa.eu/da/policies/banking-union/single-rulebook/-

capital-requirements/ 

 

 www.erhvervsstyrelsen.dk 

Artikel: Erhvervsstyrelsen stiller skarpt på ulovlige lån 

Forfatter: Ukendt 

Dato: 5. maj 2015 

Link: https://erhvervsstyrelsen.dk/erhvervsstyrelsen-stiller-skarpt-paa-ulovlige-laan 

 

 www.erhvervsstyrelsen.dk 

Artikel: Fravalg af revision 

Forfatter: Ukendt 

Dato: Ukendt 

Link: https://erhvervsstyrelsen.dk/fravalg-af-revision 

 

 www.erhvervsstyrelsen.dk 

Artikel: Ulovlige kapitalejerlån 

Forfatter: Ukendt 

Dato: Ukendt 

Link: https://erhvervsstyrelsen.dk/ulovlige-kapitalejerlaan 

 

 www.fsr.dk 

Artikel: Revision afdækker ulovlige kapitalejerlån for op til 3 milliarder kroner 

Forfatter: Ukendt 

Dato: 24. juni 2014 

Link: http://www.fsr.dk/Nyheder%20og%20presse/Pressemeddlelser/Pressemedd-

elelser-2014/Revisorer%20afdaekker%20ulovlige%20laan%20for%20op%20til%20-

3%20mia%20kr 

 

 www.fsr.dk 

Artikel: Revisionen er ikke for revisorernes skyld, men for samfundets 

Forfatter: Damgaard, Jens Otto og Jepsen, Charlotte  
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Dato: 1. november 2015 

Link: http://www.fsr.dk/Nyheder%20og%20presse/Vi%20mener/Ledere%20i%20-

Revision%20_%20Regnskabsvaesen/2015/Nr-11-Revision-er-for-samfundets-skyld 

 

 www.fsr.dk 

Artikel: Finanslov: Flere penge til at følge op på revisors anmærkninger 

Forfatter: Jepsen, Charlotte 

Dato: 29. august 2014 

Link:http://www.fsr.dk/Nyheder%20og%20presse/Vi%20mener/Ugens%20komme

ntar/Ugens-kommentar-2014/Ugens-kommentar-29-august 

 

 www.fsr.dk 

Artikel: Fravalg af revision hovedårsag til fald i anmærkninger om ulovlige lån 

Forfatter: Ukendt 

Dato: 21. oktober 2015 

Link: http://www.fsr.dk/Nyheder%20og%20presse/Nyheder/2015-nyheder/Ulovlig-

e%20laan 

 

 www.fsr.dk 

Artikel: Vækstpakke: Lempelse af revisionspligt gør det ikke nemmere at drive virk-

somhed 

Forfatter: Ukendt 

Dato: 8. maj 2014 

Link: http://www.fsr.dk/Nyheder%20og%20presse/Pressemeddelelser/Pressemed-

delelser-2014/Vaekstpakke-Lempelse-af-revisionspligt-goer-det-ikke-nemmere-at-dr-

ive-virksomhed 

 

 www.horten.dk 

Artikel: Tilladelse til omgørelse af ulovligt aktionærlån 

Forfattere: Sonne, Niclas Holst og Hansen, Ulrik Holst  

Dato: 11. juni 2014 

Link: http://www.horten.dk/Nyhedsliste/2014/Juni/Tilladelse-til-omgoerelse-af-ulo-

vligt-aktionaerlaan 

 

 www.timetax.dk 

Artikel: Aktionærlån – hvad mener SKAT? 

Forfatter: Madsen, Thorbjørn Helmo  

Dato: Ukendt 

Link: http://timetax.dk/nyheder/aktionaerlan-ndash-hvad-mener-skat-2 

 

 Revision og regnskabsvæsen, 8. udgave 2014 
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Artikel: Aktionærlån – selskabsretligt og skatteretligt 

Forfattere: Guldmann, Christian Bredtoft, Bendtsen, Moalem Weitemeyer & Hove, Jan 

Storgaard  

10.3 Udgivne analyser 

 FSR – danske revisorer; Ulovlige lån i danske selskaber – analyse af 2014-

regnskaberne, oktober 2014 

 

 FSR – danske revisorer; Årsregnskaberne 2015 – forbehold, supplerende oplysninger 

samt revisors konklusioner på regnskaberne, survey, juni 2015 

 

 Copenhagen Economis for FSR – danske revisorer; Effekt af ændret revisionspligt for 

mindre virksomheder, november 2014 

 

 Regeringen (daværende regering bestående af Socialdemokraterne og Det Radikale 

Venstre); Danmark helt ude af krisen, maj 2014 

10.4 Årsrapporter 

 Erhvervsstyrelsen, regnskabsåret 2015 

10.5 Materiale fra SKAT 

 Den juridiske vejledning afsnit C.B.3.5.3.3 - Aktionærlån; Gældende version nr. 2.5 

 

 Den juridiske vejledning afsnit C.D.11.1.3 - Hvad er omfattet af armslængdeprincippet i 

LL § 2; Gældende version 2.5. 

 

 Kontrolaktiviteter (indsatsplanen) 2016 – styrket regelefterlevelse på skatteområdet 

 

 Artikel: Små virksomheder står over for halvdelen af skattegabet  

Forfatter: Skatteministeriet 

Dato: 29. oktober 2014 

 

 www.skat.dk 

Emne: Satser 

Forfatter: Ukendt 

Dato: Ukendt 

Link: http://skat.dk/skat.aspx?oId=satser 

 

 www.skat.dk 

Emne: Lovforkortelser mv. 
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Forfatter: Ukendt 

Dato: 29. januar 2016 

Link: http://www.skat.dk/SKAT.aspx?oId=1901393 

10.6 Lovbekendtgørelser 

 Bekendtgørelse om en kort frist for skatteansættelse af personer med enkle økonomi-

ske forhold, nr. 534 af 22. maj 2013 

 

 Bekendtgørelse af lov om afgift af dødsboer og gaver (boafgiftsloven), nr. 47 af 12. ja-

nuar 2015 

 
 Bekendtgørelse af lov om beskatning ved dødsfald (dødsboskatteloven), nr. 333 af 2. 

april 2012 

 
 Bekendtgørelse af lov om Det Centrale Virksomhedsregister (CVR-loven), nr. 653 af 15. 

juni 2006 

 

 Bekendtgørelse af lov om gældsbreve, nr. 333 af 31. marts 2014 

 
 Bekendtgørelse af lov om opkrævning og inddrivelse af visse fordringer, nr. 48 af 12. 

januar 2015 

 

 Bekendtgørelse af kildeskatteloven, nr. 117 af 29. januar 2016  

 

 Bekendtgørelse af lov om påligningen af indkomstskat til staten (ligningsloven), nr. 

1081 af 7. september 2015 

 

 Bekendtgørelse af lov om renter og andre forhold ved forsinket betaling (renteloven), 

nr. 459 af 13. maj 2014 

 
 Lov om godkendte revisorer og revisionsvirksomheder (revisorloven), nr. 468 af 17. 

juni 2008 

 

 Bekendtgørelse af lov om indkomstskat for personer m.v. (personskatteloven), nr. 

1163 af 8. oktober 2015 

 

 Bekendtgørelse af skatteforvaltningsloven, nr. 1267 af 12. november 2015 

 

 Bekendtgørelse af lov om aktie- og anpartsselskaber (selskabsloven), nr. 1089 af 14. 

september 2015 
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 Bekendtgørelse af lov om indkomstbeskatning af aktieselskaber m.v. (selskabsskatte-

loven), nr. 680 af 20. maj 2015 

 

 Bekendtgørelse af straffeloven, nr. 873 af 9. juli 2015 

 

 Bekendtgørelse af lov om indkomstbeskatning af selvstændige erhvervsdrivende 

(virksomhedsskatteloven), nr. 1114 af 18. september 2013  

 
 Bekendtgørelse af årsregnskabsloven, nr. 1580 af 10. december 2015 

10.7 Lovforarbejder L 199 

Forslag til lov om ændring af ligningsloven, kursgevinstloven, skattekontrolloven og kilde-

skatteloven, fremsat den 14. august 2012 af Skatteministeren (Thor Möger Pedersen) 

 

 Tale ved fremsættelse af lovforslag nr. L 199, 2011-12 af Skatteminister Thor Möger 

Pedersen 

 

 L 199 bilag 2; Høringsskema og høringssvar, 14. august 2012; Skatteudvalget 2011-12; 

J.nr. 2012-711-0076 

 

 L 199 bilag 4; Henvendelse fra BDO Statsautoriseret revisionsaktieselskab, 20. august 

2012 

 

 L 199 bilag 5; Henvendelse fra Corit Advisory P/S, 24. august 2012 

 

 L 199 bilag 7; Svar til henvendelse af 20. august 2012 fra BDO Statsautoriseret Revisi-

onsaktieselskab; 

 

 L 199 bilag 10; Henvendelse fra BDO Statsautoriseret revisionsaktieselskab, 29. august 

2012 

 

 L 199 bilag 12; Henvendelse fra FSR – danske revisorer, 29. august 2012 

 

 L 199 bilag 14; Svar til henvendelse af 24. august 2012 fra Corit Advisory P/S 

 

 L 199 bilag 16; Svar til henvendelse af 29. august 2012 fra BDO Statsautoriseret Revi-

sionsaktieselskab; 

 

 L 199 bilag 17; 2. udkast til betænkning 

 

 L 199 bilag 21; Svar til henvendelse af 29. august 2012 fra FSR – danske revisorer 
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 L 199 bilag 24; Betænkning over forslag til lov om ændring af ligningsloven, kursge-

vinstloven, skattekontrolloven og kildeskatteloven, af Skatteministeren (Thor Möger 

Pedersen) 

10.8 Bindende svar og afgørelse fra SKAT 

 SKM2014.16.SR – Anpartshaverlån – Lån til virksomhedsskatteordningen (bindende 

svar fra Skatterådet) 

 

 SKM2014.712.SR – Anpartshaverlån – Lån til virksomhedsskatteordningen (bindende 

svar fra Skatterådet) 

 
 SKM2013.113.SR – Beskatning af aktionærlån – Fast ejendom, sælgerpantebrev (bin-

dende svar fra Skatterådet) 

 

 SKM2008.917.BR – Hovedanpartshaver – Hævning på mellemregningskonto – Beskat-

ning som løn – Beskatningstidspunkt 

 

 SKM2009.621.VLR – Omgørelse - Huslejegodtgørelse 

10.9 Civilretlige afgørelser 

 Revisornævnskendelse 84-2014 af den 23. april 2014 

 

 U 1997.256.H  

 

 


